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ABSTRAK 

 

 Rahayu, Fitriana Mustika. 2014. Keefektifan Pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) Berbantuan CD Pembelajaran terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII Materi Kubus dan Balok. Skripsi. Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

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

 

Kata Kunci: Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS), CD Pembelajaran, 

kemampuan pemecahan masalah,  

 

Matematika yang bersifat abstrak menyebabkan banyak peserta didik 

mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menyelesaikan soal matematika. 

Penyebab lainnya adalah karena pembelajaran matematika kurang inovatif dan 

peserta didik kurang diberikan kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri ide-

idenya.  

Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah apakah terdapat 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD pembelajaran 

dengan peserta didik yang memperoleh pembelajaran ekspositori pada materi 

Kubus dan Balok. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Juwana Kab. Pati tahun pelajaran 2013/2014. Sampel dalam penelitian ini diambil 

secara acak dan terpilih kelas VIII-B sebagai kelas eksperimen menggunakan 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)  berbantuan CD pembelajaran, dan 

kelas VIII-A sebagai kelas kontrol menggunakan pembelajaran ekspositori. 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan uji proporsi, dan uji perbedaan dua rata-rata, 

sebelumnya akan di uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, diperoleh bahwa data berdistribusi 

normal dan homogen. Kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah berturut-turut 82,04 dan 75,18 . Berdasarkan uji 

hipotesis I, uji ketuntasan klasikalnya diperoleh                           , 
ini berarti siswa kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar. Berdasarkan 

uji hipotesis II diperoleh                           , ini berarti bahwa rata-

rata kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. 

Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut, 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen mencapai 

ketuntasan belajar dan rata-rata kemampuan pemecahan masalah  peserta didik 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Maka pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) berbantuan CD pembelajaran lebih efektif daripada 

pembelajaran ekspositori 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan pengetahuan universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, dan mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin ilmu. Demikian pula matematika dengan hakikatnya sebagai suatu 

kegiatan manusia melalui proses yang aktif, dinamis, dan generatif, serta sebagai 

pengetahuan yang terstruktur, mengembangkan sikap berpikir kritis, objektif, dan 

terbuka menjadi sangat penting untuk dimiliki peserta didik dalam menghadapi 

perkembangan IPTEK yang terus berkembang. Dengan demikian diperlukan 

penguasaan matematika yang kuat sejak dini, sehingga mata pelajaran matematika 

perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar, hal ini untuk 

membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, 

kritis, dan kreatif, serta kemampuan 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 (BSNP, 2006:139). 

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), secara khusus 

disebutkan bahwa tujuan diajarkannya matematika di sekolah, yaitu agar siswa 

mempunyai kemahiran atau kecakapan matematika berupa:  
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(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah 

(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dalam pernyataan matematika 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh 

(4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

(BSNP, 2006:140). 

 Berdasarkan tujuan tersebut, kemampuan pemecahan masalah merupakan 

salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. Dan juga berdasarkan teori belajar yang dikemukakan oleh Gagne 

dalam Suherman (2003:89), bahwa keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat 

dikembangkan melalui pemecahan masalah. Hal ini dapat dipahami sebab 

pemecahan masalah merupakan tipe belajar paling tinggi dari delapan tipe yang 

dikemukakan Gagne, yaitu: (1) signal learning (2) stimulus-respon learning (3) 
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chaining,(4) verbal association,(5) discrimination learning,(6) concept learning, 

(7) rule learning dan (8) problem solving. 

Hal tersebut semakin menegaskan bahwa pemecahan masalah merupakan 

bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam proses 

pembelajaran maupun penyelesaian masalah, siswa dimungkinkan memperoleh 

pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki 

untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Dalam 

pembelajaran matematika di semua tingkatan mulai dari Sekolah Dasar sampai 

dengan Sekolah Menengah Atas pemecahan masalah merupakan fokus dalam 

pembelajaran matematika. Akan tetapi, hal tersebut masih dianggap sebagai 

bagian yang paling sulit dalam matematika baik bagi siswa dalam mempelajarinya 

maupun bagi guru dalam mengajarkannya (Suherman, 2003:89). 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematika di Indonesia 

belum sejalan dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Sebagian besar siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal yang menuntut 

kemampuan pemecahan masalah di dalamnya. Begitu juga guru, masih 

mengalami kendala dalam membelajarkan siswa tentang bagaimana cara 

menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah matematika, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). 

Dengan mengajukan masalah kontekstual, siswa secara bertahap dibimbing untuk 

menguasai konsep matematika.  
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Rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa juga ditemui pada salah 

satu sekolah di kabupaten Pati yakni SMP N 1 Juwana. Dari hasil wawancara dan 

observasi dengan guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP N 1 Juwana 

pada tanggal 24 Februari 2014, KKM mata pelajaran matematika adalah 75 dan 

diperoleh 50% lebih siswa belum tuntas pada aspek kemampuan pemecahan 

masalah matematika. Pada proses pembelajaran di kelas, guru masih 

menggunakan model pembelajaran ekspositori yang mana guru menjadi sentral 

dalam proses pembelajaran. 

Dalam upaya mengatasi rendahnya ketuntasan belajar terkait kemampuan 

pemecahan masalah siswa, merupakan tanggung jawab pendidik untuk 

memikirkan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan 

mengemas proses pembelajaran yang lebih bermakna, menarik, mengikuti 

perkembangan IPTEK, serta dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah, oleh karena itu perlu sekiranya dikembangkan 

penerapan model pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah (problem 

solving).  

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah Creative Problem 

Solving (CPS). Model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) memiliki 

ciri-ciri yaitu pembelajaran dimulai dengan pemberian masalah, masalah memiliki 

konteks dengan dunia nyata, siswa secara berkelompok aktif merumuskan 

masalah dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka, mempelajari dan 
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mencari sendiri materi yang terkait dengan masalah dan melaporkan solusi dari 

masalah. Sementara pendidik lebih banyak memfasilitasi. Dengan demikian dalam 

model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) guru tidak menyajikan 

konsep matematika dalam bentuk yang sudah jadi, namun melalui kegiatan 

pemecahan masalah, siswa digiring ke arah menemukan konsep sendiri 

(reinvention). 

 Selain penggunaan model pembelajaran, penggunaan media dalam 

pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Media yang digunakan dalam pembelajaran matematika dapat berupa alat peraga 

ataupun multimedia. Di sisi lain adanya kemajuan teknologi di bidang komputer 

dan aplikasi yang ditawarkannya, maka sangat sesuai bila komputer digunakan 

sebagai salah satu komponen sumber pembelajaran. Dengan bantuan komputer 

dan berbagai program animasinya, konsep dan masalah materi pembelajaran yang 

sebelumnya hanya dituliskan dan digambarkan dalam buku maka selanjutnya 

dapat ditampilkan bentuk tayangan melalui media audio visual yang dikemas 

dalam CD Pembelajaran. CD (compact disk) Pembelajaran merupakan salah satu 

sumber belajar yang dirancang (learning resources by design) yang di dalamnya 

telah diinstal program yang disiapkan untuk tujuan pembelajaran tertentu.  

Berkaitan dengan uraian di atas, dirasa perlu untuk menerapkan suatu model 

pembelajaran yang berorientasi pada siswa, yakni suatu model pembelajaran yang 

berbasis pada model pemecahan masalah. Kemudian dalam implementasinya 

menggunakan media yang dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran, dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer. 
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Salah satunya adalah Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran. Model Creative Problem Solving (CPS) berbantuan 

CD Pembelajaran adalah suatu model pembelajaran yang terdiri dari tahap 

klarifikasi masalah, pengungkapan pendapat, evaluasi dan seleksi, serta 

implementasi, dan menggunakan CD Pembelajaran sebagai media bantu 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti terdorong untuk 

mengadakan penelitian tentang Keefektifan Pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) Berbantuan CD Pembelajaran terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa Kelas VIII Materi Kubus dan Balok. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut. 

(1) Sebagian besar siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika 

yang masih rendah di SMP N 1 Juwana. 

(2) Terdapat kebutuhan akan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa,  khususnya siswa SMP N 

1 Juwana. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Juwana. 

2. Materi pelajaran yang diberikan dan diujikan adalah Kubus dan Balok. 

3. Kemampuan matematika yang diukur hasilnya adalah kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 
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4. Soal – soal yang dipilih dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan 

aspek pemecahan masalah matematika. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada materi  

Kubus dan Balok dengan penerapan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan 

belajar? 

2. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII pada materi  

Kubus dan Balok dengan pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII yang menggunakan pembelajaran ekspositori? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui bahwa  kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

pada materi Kubus dan Balok dengan penerapan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran dapat 

mencapai ketuntasan belajar. 

2. Untuk mengetahui bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII 

pada materi Kubus dan Balok dengan pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran lebih baik daripada 
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kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII yang menggunakan 

pembelajaran Ekspositori. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Manfaat teoritis 

Sebagai bahan referensi atau masukan tentang pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

(2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

1) Meningkatkan keaktifan dan kreatifitas siswa. 

2) Menumbuhkan kemampuan bekerjasama, berkomunikasi, dan 

mengembangkan keterampilan berpikir siswa.  

3) Membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri yang 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

b. Bagi Guru 

Sebagai motivasi untuk melakukan penelitian sederhana yang 

bermanfaat bagi perbaikan proses pembelajaran dan meningkatkan 

kemampuan guru itu sendiri (profesionalisme). 

c. Bagi Sekolah 

 Pembelajaran ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan  masukan 

yang baik bagi sekolah tersebut dalam usaha perbaikan pembelajaran 

sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat. 
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d. Bagi Peneliti 

1) Memperoleh pengalaman dalam memilih model pembelajaran. 

2) Memperoleh bekal tambahan bagi calon guru matematika sehingga 

diharapkan dapat bermanfaat ketika terjun di lapangan. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari penafsiran yang salah 

pada istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diberikan batasan-

batasan istilah yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. 

1.7.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada efeknya atau ada 

perubahannya. Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan yakni menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran. 

Indikator keefektifan pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan 

CD Pembelajaran adalah sebagai berikut. 

(1) Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh materi 

pembelajaran dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan belajar.  

(2) Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh materi 

pembelajaran dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang memperoleh materi pembelajaran dengan 

pembelajaran ekspositori.  
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1.7.2 Model Creative Problem Solving (CPS) 

Model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) adalah model 

pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa belajar memperoleh 

pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar, yaitu peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah. Model CPS terdiri dari langkah-langkah: klarifikasi masalah, 

pengungkapan pendapat, evaluasi, pemilihan dan implementasi (Pepkin, 2000: 66-

67). 

1.7.3 CD Pembelajaran 

Video adalah rekaman gambar hidup atau program televisi untuk 

ditayangkan lewat pesawat televisi (KBBI, 2003). Sedangkan CD (Compact Disk) 

merupakan suatu piringan optik yang berisi dengan pengkodean laser, berdesain 

untuk menyimpan sejumlah besar data. 

1.7.4 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah matematika dalam penelitian ini 

mencakup indikator yang terdapat dalam dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen 

No. 506/C/PP/2004 (Depdiknas, 2004), adalah sebagai berikut. 

(1) Menunjukkan pemecahan masalah. 

(2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah. 

(3) Menyajikan masalah dalam matematika dalam berbagai bentuk. 

(4) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

(5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

(6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 
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(7) Menyelesaikan masalah. 

1.7.5 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar merupakan pencapaian taraf penguasaan minimal yang 

telah ditetapkan guru dalam tujuan pembelajaran setiap satuan pelajaran. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan 

oleh satuan pendidikan. KKM di SMP N 1 Juwana untuk mata pelajaran 

matematika kelas VIII adalah lebih dari atau sama dengan 75 dan ketuntasan 

klasikal yang diharapkan sekolah sebesar 75%. Ketuntasan belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah ketuntasan belajar dalam aspek kemampuan 

pemecahan masalah pada materi kubus dan balok. Indikator pencapaian 

ketuntasan belajar dalam penelitian ini adalah apabila sekurang-kurangnya 75% 

siswa yang berada pada satu kelas memperoleh nilai ≥ 75.  

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi tiga bagian yakni sebagai 

berikut. 

1.8.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, 

abstrak, pengesahan, persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

dan daftar lampiran. 

1.8.2 Bagian Inti Skripsi 

Bagian inti skripsi terdiri dari lima bab sebagai berikut. 

Bab 1: Pendahuluan 
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Pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2: Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung dalam pelaksanaan 

penelitian, tinjauan materi pelajaran, kerangka berpikir, kajian penelitian 

yang relevan, dan hipotesis yang dirumuskan. 

Bab 3: Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, desain 

penelitian, instrumen penelitian, analisis instrumen, dan metode analisis 

data. 

Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab 5: Penutup 

Bab ini mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan peneliti berdasarkan simpulan yang diperoleh. 

1.8.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku setiap orang dan belajar 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Menurut 

Gage & Berliner menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengamatan. Morgan et al 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi 

karena hasil dari praktik atau pengalaman (Rifai & Anni, 2011:82). Sehingga 

belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Proses 

belajar pada siswa yaitu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa 

melalui berbagai pengalaman yang diperolehnya. Keterlibatan seseorang dalam 

proses belajar akan berpengaruh pada kemampuan transfer belajar.  

Belajar hanya dialami oleh siswa sendiri karena siswa adalah penemu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Seperti yang dikemukakan oleh 

Daryanto (2010:2), pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 
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2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Beberapa teori 

belajar yang melandasi pembahasan dalam penelitian ini antara lain: 

2.1.2.1 Teori David Ausubel 

Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya 

pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan 

dengan belajar menerima. Pada belajar menerima siswa hanya menerima, jadi 

tinggal menghafalkannya, tetapi pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh 

siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu untuk dapat 

membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Pada belajar 

menghafal, siswa menghafalkan materi yang sudah diperolehnya, tetapi pada 

belajar bermakna materi yang telah diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan 

lain sehingga belajarnya lebih dimengerti (Suherman et al., 2003: 32).  

Teori belajar bermakna Ausubel ini sejalan dengan inti pokok 

konstruktivisme. Teori ini menekankan pentingnya siswa mengasosiasikan 

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

telah dipunyai. Trianto (2007: 25) menyatakan bahwa dalam membantu siswa 

menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-

konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan 

dipelajari. Sehingga jika dikaitkan dengan model pembelajaran berdasarkan 

masalah, dimana siswa mampu mengerjakan permasalahan yang autentik sangat 
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memerlukan konsep awal yang sudah dimiliki siswa sebelumnya untuk suatu 

penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. 

Dalam penelitian ini, teori belajar David Ausubel berhubungan erat ketika 

siswa melakukan kegiatan pemecahan masalah dan diskusi pada kelompok, 

mereka selalu mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengertian-pengertian yang 

telah mereka miliki sebelumnya. 

Teori belajar bermakna Ausubel menuntut kemampuan guru untuk 

memahami pengetahuan dasar yang telah dimiliki siswa. Hal ini diperlukan karena 

proses asimilasi pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru 

yang diperoleh akan berjalan baik jika siswa memiliki pengetahuan awal yang 

cukup. Dengan kata lain siswa memerlukan bimbingan, agar dapat belajar dengan 

efektif. 

Dalam aplikasinya di lapangan guru harus meyakinkan bahwa siswa telah 

memiliki pengetahuan prasyarat yang diperlukan untuk dapat memahami 

pengetahuan baru yang akan dipelajari. Dengan demikian guru harus 

menyampaikan materi prasyarat pada awal pembelajarannya di kelas. Hal tersebut 

juga menuntut guru untuk mampu mengelola pembelajaran yang sistematis dan 

terprogram. 

2.1.2.2 Teori Piaget 

Piaget terkenal dengan teori perkembangan mental manusia atau teori 

perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung 

kepada seberapa jauh siswa memanipulasi dan aktif dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Kemampuan kognitif berkembang melalui tahap sensori motorik 
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(sensory-motor-stage) sejak manusia lahir sampai usia 2 tahun, tahap pra-

operasional (preoperational-stage) dari usia 2 tahun sampai 7 tahun, tahap operasi 

kongkrit (cooncrete-operational-stage) dari usia 7 tahun sampai 11 tahun, dan 

tahap operasi formal (formal-operational-stage) usia 11 tahun keatas (Suherman 

et al., 2003: 37). 

Menurut Piaget, anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan secara terus 

menerus berusaha memahami dunia di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini memotivasi 

anak untuk secara aktif membangun tampilan dalam otak anak tentang lingkungan 

yang anak hayati. Pada saat anak tumbuh semakin dewasa dan memperoleh lebih 

banyak kemampuan bahasa dan memori, tampilan mental anak tentang dunia 

menjadi lebih luas dan lebih abstrak. Sementara itu, pada semua tahapan 

perkembangan, anak perlu memahami lingkungannya sendiri, memotivasi anak 

untuk menyelidiki dan membangun teori-teori yang menjelaskan lingkungan itu 

(Ibrahim & Nur, 2005: 17-18). 

Siswa SMP berusia 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Berdasarkan tahap 

perkembangan kognitif Piaget, siswa SMP berada pada tahap perkembangan 

operasional kongkret menuju tahap operasional formal. Pada usia tersebut siswa 

mulai matang secara intelektual dan mampu memasuki dunia ide, berminat dalam 

pemecahan masalah-masalah teoritis dan abstrak, dan juga menyukai 

permasalahan yang menantangnya berpikir. 

Prinsip Piaget dalam pembelajaran diterapkan dalam program-program 

yang menekankan pembelajaran melaui penemuan, pemecahan masalah dan 

pengalaman-pengalaman nyata, serta peranan guru sebagai fasilitator yang 
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mempersiapkan lingkungan dan kemungkinan peserta didik dapat memperoleh 

berbagai pengalaman belajar. Piaget menjabarkan implikasi teori kognitif pada 

pendidikan sebagai berikut.  

1) Memusatkan perhatian kepada berpikir atau proses mental peserta didik, tidak 

sekedar kepada hasilnya. 

2) Mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan 

aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

3) Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan (Sugandi, 2007: 35-36). 

Dari uraian di atas dapat disimpulan bahwa kegiatan pembelajaran itu 

memusatkan perhatian kepada berpikir atau proses mental anak, yang tidak 

sekedar pada hasilnya, mengutamakan peran siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

dan memaklumi perbedaan individu dalam hal kemajuan perkembangannya. Hal 

ini sesuai dengan pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) yang mengajak 

siswa berdiskusi untuk menemukan konsep serta memecahkan masalah. 

2.1.2.3 Teori Bruner 

Menurut Jerome Bruner sebagaimana disebutkan dalam Suherman et. al. 

(2003:43), dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang 

sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini 

menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola tertentu akan lebih 

mudah dipahami dan diingat anak. Jadi, di sini siswa belajar aktif untuk 

menemukan prinsip-prinsip dan mendapatkan pengalaman, guru mendorong siswa 
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melakukan aktivitasnya. Implikasi teori yang dikemukakan oleh Bruner dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut.  

(1) Guru perlu memperlihatkan fenomena atau masalah kepada anak. Hal 

ini dapat dilakukan melalui kegiatan wawancara atau pengamatan 

terhadap objek.  

(2) Anak akan belajar dengan baik apabila mereka memanipulasi objek 

yang dipelajari, misalnya dengan melihat, merasakan, mencium dan 

sebagainya. Pendekatan pembelajaran diskoveri atau pendekatan 

pembelajaran induktif lainnya akan lebih efektif dalam proses 

pembelajaran anak.  

(3) Pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat 

menarik minat dan mengembangkan pemahaman anak. Oleh karena 

itu pengalaman baru yang dipelajari anak harus sesuai dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki anak (Rifa’i & Anni, 2009:33). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Bruner bahwa saat proses 

pembelajaran siswa harus aktif untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

mendapatkan pengalaman, guru mendorong siswa melakukan aktivitasnya. Ini 

sesuai dengan pembelajaran yang mengajak siswa menemukan konsep-konsep 

menemukan rumus luas dan volum Kubus dan Balok dan merupakan pengalaman 

yang menarik bagi siswa. 

2.1.2.4 Teori Vygotsky 

Ada empat pinsip kunci dari teori Vygotsky, yaitu: (1) penekanan pada 

hakikat sosiokultural dari pembelajaran  (the sociocultural nature of learning),  
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(2) zona perkembangan proximal (zone of proximal development), (3) 

pemagangan kognitif (cognitive apprenticenship), dan (4) perancah (scaffolding) 

(Trianto, 2007: 27). 

Pada prinsip yang pertama Vygotsky menekankan pentingnya interaksi 

sosial, yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain, merupakan faktor 

terpenting yang mendorong atau memicu perkembangan kognitif seseorang. 

Vygotsky yakin bahwa fungsi mental yang lebih tinggi umumnya muncul dalam 

kerjasama antar siswa.  

Prinsip kedua dari Vygotsky adalah ide bahwa siswa belajar paling baik 

apabila berada dalam zona perkembangan proximal mereka, yaitu tingkat 

perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan anak saat ini.  

Prinsip ketiga dari teori Vygotsky adalah menekankan pada kedua-duanya, 

hakikat sosial dari belajar dan zona perkembangan. Siswa dapat menemukan 

sendiri solusi dari permasalahan melalui bimbingan dari teman sebaya atau pakar. 

Prinsip keempat, Vygotsky memunculkan konsep scaffolding, yaitu 

memberikan sejumlah besar bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal 

pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut untuk selanjutnya 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang 

semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat 

berupa bimbingan atau petunjuk, peringatan, dorongan, ataupun yang lainnya. 

Prinsip-prinsip teori Vygotsky ini merupakan bagian kegiatan 

pembelajaran dalam model Creative Problem Solving, melalui kerja kelompok 

kecil (small discussion). Peran kerja kelompok ini adalah untuk mengembangkan 
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kemampuan aktual siswa, dengan kerja kelompok maka beberapa ide pemecahan 

masalah yang didapatkan siswa dapat dikumpulkan kemudian digeneralisasikan 

atau disimpulkan secara bersama dalam kelompok itu. Guru berperan sebagai 

fasilitator yang akan membantu siswa apabila mengalami kesulitan dalam proses 

pemecahan masalah. 

2.1.2.5 Teori Van Hielle 

 Teori belajar yang telah dijelaskan sebelumnya adalah teori belajar yang 

dijadikan landasan proses belajar mengajar matematika, sedangkan pada bagian 

ini akan dijelaskan bagaimana teori belajar khusus dalam bidang geometri yaitu 

teori belajar Van Hielle. Menurut Van Hielle, tiga unsur utama dalam pengajaran 

geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan, 

jika ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berfikir anak 

kepada tingkatan berfikir yang lebih tinggi.  

 Van Hielle menyatakan bahwa terdapat lima tahap belajar anak dalam 

belajar dalam geometri yaitu: tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, 

tahap deduksi, dan tahap akurasi yang akan diuraikan sebagai berikut (Suherman, 

2003: 51): 

(1) Tahap Visualisasi (Tahap 0)  

Tahap ini disebut juga tingkat pengenalan. Pada tingkat ini, siswa 

memandang sesuatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan dan belum 

memperhatikan komponen-komponen dari masing-masing bangun. Dengan 

demikian, meskipun pada tingkat ini siswa sudah mengenal nama suatu bangun, 

siswa belum mengamati ciri-ciri dari bangun itu.  
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(2) Tahap Analisis (Tahap 1)  

Tahap ini dikenal sebagai tingkat deskriptif. Pada tahap ini siswa sudah 

mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing 

bangun. Dengan kata lain, pada tingkat ini siswa sudah terbiasa menganalisis 

bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati sifat-sifat yang 

dimiliki oleh unsur-unsur tersebut.  

(3) Tahap Abstraksi/Deduksi Informal (Tahap 2)  

Tahap ini disebut juga tingkat pengurutan. Pada tahap ini, siswa sudah bisa 

memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu 

bangun. Pada tahap ini, siswa juga sudah bisa memahami hubungan bangun yang 

satu dengan bangun yang lain. 

(4) Tahap Deduksi Formal (Tahap 3) 

Pada tahap ini siswa sudah memahami peranan pengertian-pengertian 

pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema dalam 

geometri. Pada tahap ini siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara 

formal. Ini berarti bahwa pada tahap ini siswa sudah memahami proses berpikir 

yang bersifat deduktif, aksiomatis, dan mampu menggunakan proses berpikir 

tersebut. 

(5) Tahap Akurasi (Tahap 4) 

Pada tahap ini siswa mampu melakukan penalaran secara formal tentang 

sistem-sistem matematika termasuk juga sistem-sistem geometri tanpa 

menggunakan model-model yang konkret sebagai acuan. Pada tahap ini siswa 

memahami bahwa dimungkinkan adanya lebih dari satu geometri. Sebagai contoh, 
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pada tahap ini siswa menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada suatu sistem 

geometri diubah, maka seluruh geometri tersebut juga akan berubah. Sehingga 

pada tahap ini siswa sudah memahami adanya geometri-geometri yang lain di 

samping geometri Euclides. 

Menurut Van Hielle, semua anak mempelajari geometri dengan melalui 

tahap-tahap tersebut, dengan urutan yang sama dan tidak dimungkin adanya tahap 

yang dilewati. Akan tetapi, kapan seorang siswa mulai memasuki suatu tingkat 

yang baru tidak selalu sama siswa yang satu dengan siswa yang lain.  

Teori belajar Van Hielle sangat mendukung penggunaan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)  pada materi Kubus dan Balok. 

Karena dalam pembelajaran ini dirancang untuk memberikan orientasi geometri 

secara nyata, siswa dapat memperoleh pengalaman dalam menemukan dengan 

cara mereka sendiri dan interaksi dalam pembelajaran dapat terpenuhi. 

2.1.2.6 Teori Gagne 

Gagne, sebagaimana disebutkan dalam (Suherman et al, 2003: 33-34) 

menyatakan bahwa terdapat delapan tipe belajar. Delapan tipe belajar tersebut, 

yaitu belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar 

rangkaian verbal, belajar memperbedakan, belajar pembentukan konsep, belajar 

pembentukan aturan, dan belajar pemecahan masalah.  

Belajar isyarat adalah belajar yang tingkatnya paling rendah, karena tidak 

ada niat atau spontanitas. Contohnya menyenangi atau menghindari pelajaran 

karena akibat perilaku gurunya. Stimulus-respon merupakan kondisi belajar yang 

ada niat dan responnya jasmaniah. Misalnya siswa meniru tulisan guru di papan 
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tulis. Rangkaian gerak adalah perbuatan jasmaniah terurut dari dua kegiatan atau 

lebih dalam rangka stimulus-respon. Rangkaian verbal adalah perbuatan lisan 

terurut dari dua kegiatan atau lebih dalam rangka stimulus-respon. Contohnya 

adalah mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan guru secara lisan. Belajar 

membedakan adalah belajar memisah-misah rangkaian yang bervariasi. 

Pembentukan konsep disebut juga tipe belajar pengelompokan, yaitu belajar 

melihat sifat bersama benda-benda konkrit atau peristiwa untuk dijadikan suatu 

kelompok. Dalam hal tertentu diperlukan tipe belajar yang mengharapkan siswa 

untuk mampu memberikan respon terhadap stimulus dengan segala macam 

perbuatan. Kemampuan di sini terutama adalah kemampuan menggunakannya. 

Misalnya pemahaman terhadap rumus kuadratis dan menggunakannya dalam 

menyelesaikan persamaan kuadrat. Belajar pemecahan masalah merupakan tipe 

belajar yang paling tinggi karena lebih kompleks dari pembentukan aturan 

(Suherman et al, 2003: 34). 

Berdasarkan uraian tersebut, teori ini mengungkapkan bahwa pemecahan 

masalah adalah tipe belajar yang paling tinggi. Sehingga dengan menguasai 

pemecahan masalah ketujuh tipe belajar lainnya secara otomatis dapat dikuasai 

pula. 

2.1.3 Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

Model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)  merupakan variasi 

dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melaui teknik sistematik dalam 

mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Sintaksnya adalah mulai dari fakta aktual sesuai dengan materi bahan ajar melalui 
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tanya jawab lisan, identifikasi permasalahan dan fokus-pilih, mengolah pikiran 

sehingga muncul gagasan orisinil untuk menentukan solusi, presentasi dan 

diskusi. 

Peran guru dalam model pembelajaran CPS adalah menyajikan masalah, 

mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog. Pembelajaran 

CPS tidak dapat dilaksanakan tanpa guru mengembangkan lingkungan kelas yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran ide secara terbuka. Secara garis besar 

pembelajaran CPS terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang 

autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk 

melakukan penyelidikan dan inkuiri utuk kemudian secara kreatif menemukan 

penyelesaian dari permasalahan tersebut. 

(a) Tujuan pembelajaran CPS 

Pembelajaran CPS dirancang untuk membantu guru memberikan informasi 

sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran berbasis masalah 

dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berfikir, 

pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. 

(b) Tahapan pembelajaran CPS 

Model Pembelajaran CPS memiliki 4 tahapan utama yaitu sebagai berikut: 

(1) Klarifikasi Masalah 

Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada peserta didik 

tentang masalah yang diajukan, agar peserta didik dapat memahami 

tentang penyelesaian yang diharapkan. 
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(2)Pengungkapan Gagasan ( Brainstorming) 

Peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan gagasan tentang berbagai 

macam strategi penyelesaian masalah. 

(3)Evaluasi dan Seleksi 

Setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi 

yang cocok untuk menyelesaikan masalah. 

(4)Implementasi 

Peserta didik menentukan strategi yang dapat diambil untuk 

menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan 

penyelesaian dari masalah tersebut ( Muslich M, 2007:221) 

Berdasarkan beberapa langkah di atas, maka implementasi model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran 

dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah sebagai  berikut: 

1) Kegiatan Awal 

Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pelajaran, guru 

mengulas kembali materi sebelumnya sebagai prasyarat pada materi saat 

ini kemudian guru menjelaskan aturan main dalam pelaksanaan metode 

pembelajaran CPS serta memberi motivasi kepada peserta didik akan 

pentingnya pembahasan materi melalui pembelajaran CPS. 

2) Kegiatan Inti 

Guru membagikan LKPD kepada peserta didik dan membimbing peserta 

didik untuk menemukan rumus berbantuan CD Pembelajaran dan LKPD. 
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Guru mengelompokkan peserta didik dalam kelompok kecil untuk 

melakukan small discussion. Tiap kelompok  terdiri dari 4-5 orang. Secara 

berkelompok, peserta didik memecahkan permasalahan yang disajikan 

sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Peserta didik mendapat bimbingan  

dan arahan dari guru dalam memecahkan permasalahan (peranan guru 

dalam hal ini menciptakan situasi yang dapat memudahkan munculnya 

pertanyaan dan mengarahkan kegiatan brainstorming serta menumbuhkan 

situasi dan kondisi lingkungan yang dihasilkan atas dasar interest peserta 

didik). Adapun penekanan dalam pendampingan peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan sebagai berikut: 

a) Klarifikasi Masalah 

Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada peserta 

didik tentang masalah yang diajukan peserta didik dapat memahami 

tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 

b) Brainstorming/ Pengungkapan pendapat 

Pada tahap ini peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan 

pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah, 

tidak ada sanggahan dalam mengungkapkan ide gagasan satu sama 

lain. 

c) Evaluasi dan Seleksi 

Pada tahap ini, setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat 

atau strategi-strategi mana yang cocok untuk menyelesaikan 

masalah. 
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d) Implementasi 

Pada tahap ini, peserta didik menentukan strategi mana yang dapat 

diambil untuk menyelesaikan masalah kemudian menerapkannya 

sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. 

3) Kegiatan Akhir 

Lebih lanjut, perwakilan dari masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil yang telah didiskusikan ke depan kelas dan peserta lain 

menanggapinya. Kemudian guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil 

diskusi. 

Langkah-langkah model pembelajaran CPS di dalam pembelajaran 

matematika tersebut akan dijadikan sebagai dasar pembuatan silabus dan RPP 

kelas eksperimen yang tertera dalam lampiran.  

(c) Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran CPS 

Setiap model maupun metode pembelajaran tentu mempunyai kelebihan maupun 

kekurangan. Begitu juga model pembelajaran CPS. 

Adapun kelebihan model pembelajaran CPS diantaranya yaitu: 

1) Melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan. 

2) Berfikir dan bertindak kreatif 

3) Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. 

4) Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 

5) Menafsirkan dan mengevaluasi pengamatan. 

6) Merangsang perkembangan kemajuan berfikir peserta didik untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 
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Sedangkan kekurangan model pembelajaran CPS diantaranya yaitu: 

(1)  Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan model 

pembelajaran ini, karena tidak semua materi pelajaran mengandung 

masalah. 

(2)  Memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan 

model pembelajaran yang lain. 

 Memerlukan perencanaan pembelajaran yang teratur dan matang. Model 

pembelajaran ini tidak efektif jika terdapat beberapa peserta didik yang cenderung 

pasif ( Muslich M, 2007:224). 

2.1.4.  Pembelajaran Ekspositori  
 

 Menurut Ausubel (Suherman, 2003:203), pembelajaran ekspositori 

merupakan model mengajar yang paling umum dilakukan oleh guru. Dalam 

pembelajaran juga menerapkan berbagai metode terutama metode ceramah yang 

terpusat kepada guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). Tetapi pada 

pembelajaran ekspositori dominasi guru banyak yang berkurang, karena tidak 

terus menerus bicara. Ia berbicara pada awal pelajaran, menerangkan materi dan 

contoh soal, dan pada waktu-waktu yang diperlukan saja. Siswa tidak hanya 

mendengar dan membuat catatan, tetapi juga membuat soal latihan dan bertanya 

kalau tidak mengerti. Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa secara individual, 

menjelaskan lagi kepada siswa secara individual atau klasikal.  

Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pada peserta didik (Dimyati, 2002: 

172). Kelebihan pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut. 



29 
 

 
 

(1) Dapat menempati kelas besar, setiap peserta didik mempunyai kesempatan 

aktif yang sama. 

(2) Bahan pelajaran diberikan secara urut oleh guru. 

(3) Guru dapat menentukan hal yang dianggap penting. 

(4) Guru dapat memberikan penjelasan-penjelasan individu atau klasikal. 

Kekurangan dari pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut. 

(1) Pada pembelajaran ekspositori tidak menekankan penonjolan aktivitas fisik 

seperti aktivitas mental peserta didik. 

(2) Kegiatan terpusat pada guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). 

(3) Pengetahuan yang didapat cepat hilang. 

2.1.5. Kemampuan Pemecahan Masalah (Problem Solving) 

Pemecahan masalah merupakan proses penerimaan masalah sebagai 

tantangan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kemampuan pemecahan 

masalah adalah kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang 

sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin 

(Suherman et al., 2003: 89-92). Mengajarkan pemecahan masalah kepada siswa 

merupakan kegiatan dari seorang guru di mana guru membangkitkan siswa-

siswanya agar menerima dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

olehnya dan kemudian ia membimbing siswa-siswanya untuk sampai pada 

pemecahan masalah. 

Mengajarkan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah memungkinkan 

siswa itu menjadi lebih analitik di dalam mengambil keputusan di dalam 

kehidupan. Dengan perkataan lain, bila seorang siswa dilatih untuk menyelesaikan 
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masalah, maka siswa itu akan mampu mengambil keputusan sebab siswa itu 

menjadi mempunyai keterampilan tentang bagaimana mengumpulkan informasi 

yang relevan, menganalisis informasi, dan menyadari betapa perlunya meneliti 

kembali hasil yang telah diperolehnya. 

Pemecahan masalah adalah proses, dan bukan hasil (NCTM, sebagaimana 

dikutip oleh Latterell, 2003: 5). Krulik & Rudnick, sebagaimana dikutip oleh 

Carson (2007: 7), mendefinisikan “Problem solving as the means by which an 

individual uses previously acquired knowledge, skills, and understanding to 

satisfy the demands of an unfamiliar situation. The student must synthesize what 

he or she has learned, and apply it to a new and different situation”. Dengan kata 

lain, pemecahan masalah adalah sarana bagi peserta didik untuk menggunakan 

pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang telah mereka miliki untuk 

diterapkan dalam situasi yang baru dan berbeda. 

Matematika yang disajikan kepada siwa-siswa yang berupa masalah akan 

memberikan motivasi kepada mereka untuk mempelajari pelajaran tersebut. Para 

siswa akan merasa puas bila mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapkan 

kepadanya. Karena itu alangkah baiknya bila aktivitas-aktivitas matematika 

seperti mencari generalisasi dan menanamkan konsep melalui strategi pemecahan 

masalah. 

Gagne, sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 33-34)  

mengelompokkan belajar menjadi delapan tingkatan belajar, yaitu belajar signal, 

belajar stimulus respon, belajar merangkai, asosiasi verbal, belajar diskriminasi, 

belajar konsep, belajar teorema/ aturan, dan pemecahan masalah. Sedangkan, 
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pemecahan masalah merupakan proses belajar yang paling tinggi karena harus 

mampu memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya untuk memecahkan 

masalah. 

Sehubungan dengan pemecahan masalah (problem solving), menurut 

NCTM, sebagaimana dikutip oleh Mustakim (2009: 5), menyatakan bahwa 

pembelajaran matematika sekolah harus mengupayakan agar peserta didik dapat 

(a) membangun pengetahuan matematika melalui pemecahan masalah dan (b) 

memecahkan masalah yang muncul dalam konteks matematika dan konteks yang 

lain. Jadi, pembelajaran matematika di sekolah perlu mengupayakan agar peserta 

didik mempunyai kemampuan memecahkan masalah dan menjadi pemecah 

masalah yang baik. 

Menurut  Dewey, sebagaimana dikutip oleh Carson (2007: 8), menyatakan 

langkah untuk menemukan solusi pemecahan masalah adalah: (1) menghadapi 

masalah, (2) mendiagnosa dan mendefinisikan masalah, (3) merencanakan solusi, 

(4) mencari solusi sesuai rencana, (5) mengecek kembali solusi. Sedangkan 

menurut Krulik  &  Rudnick, sebagaimana dikutip oleh Carson (2007: 8), adalah 

(1) membaca, (2) mengeksplorasi, (3) memilih strategi, (4) memecahkan, (5) 

meninjau kembali.  

Pendapat  lain dikemukakan oleh Polya, sebagaimana dikutip oleh Hudojo 

(2003: 84), terdapat empat langkah untuk menemukan solusi pemecahan masalah, 

yaitu sebagai berikut. 
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(1) Memahami masalah 

Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, peserta didik 

tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Setelah 

peserta didik dapat memahami masalahnya dengan benar, selanjutnya 

mereka harus dapat menyusun rencana penyelesaian masalah. 

(2) Merencanakan penyelesaian 

Kemampuan melakukan langkah kedua ini sangat tergantung pada 

pengalaman peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya 

semakin bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan peserta didik 

lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. 

(3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

Setelah rencana penyelesaian suatu masalah telah dibuat, baik secara 

tertulis atau tidak, selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai 

dengan rencana yang dianggap paling tepat. 

(4) Melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah 

dikerjakan 

Langkah terakhir dari proses penyelesaian masalah adalah melakukan 

pengecekan atas apa yang telah dilakukan mulai dari langkah pertama 

sampai langkah yang ketiga. 

Dengan cara seperti ini maka berbagai kesalahan yang tidak perlu dapat 

terkoreksi kembali sehingga peserta didik dapat sampai pada jawaban yang benar 

sesuai dengan masalah yang diberikan. 



33 
 

 
 

Depdiknas (2004) menguraikan bahwa indikator siswa memiliki 

kemampuan dalam pemecahan masalah adalah mampu: 

(1) Menunjukkan pemahaman masalah, 

(2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah, 

(3) Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk, 

(4) Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat, 

(5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah, 

(6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah dan 

(7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator dalam pemecahan 

masalah adalah peserta didik dapat memahami masalah yang diberikan, 

merencanakan pemecahan masalah yang tepat untuk masalah tersebut, 

menggunakan atau mengaplikasikan perencanaan tersebut untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan, menyelesaikan masalah tersebut dengan benar, 

menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan yang terakhir 

peserta didik mampu untuk memeriksa ulang penyelesaian yang diperoleh. 

2.1.6. Media Pembelajaran 

Gerlach & Elly dalam Arsyad (2004:3) mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, foto grafis, atau 
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elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual 

atau verbal.  

Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan 

membawa pesan atau informasi kepada penerima yaitu siswa. Pesan dan informasi 

yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan 

yang amat kompleks. Akan tetapi, yang terpenting adalah media itu disiapkan 

untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif 

berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu dirancang dan 

dikembangkan lingkungan pengajaran yang interaktif yang dapat menjawab dan 

memenuhi kebutuhan belajar perseorangan dengan menyiapkan kegiatan 

pengajaran dengan menyiapkan kegiatan pengajaran dengan medianya yang 

efektif guna menjamin terjadinya pembelajaran (Arsyad, 2004: 81).  

Penggunaan media dalam pembelajaran terkadang sukar dilaksanakan, 

disebabkan dana yang terbatas untuk membelinya. Menyadari akan hal itu, 

sebaiknya membeli berdasarkan kebutuhan adalah langkah yang paling tepat atau 

dapat juga dengan membuat media pembelajaran yang sederhana sendiri untuk 

menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. 

Menurut Arsyad (2004: 26) media pembelajaran memiliki beberapa manfaat 

dalam proses belajar mengajar, diantaranya sebagai berikut: 

(1) Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat 

memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

(2) Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi  belajar. 
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(3) Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. 

(4) Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-

peristiwa di lingkungan mereka. 

(a) Komputer Sebagai Media Pembelajaran 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya-

upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

belajar. Salah satu teknologi yang sering dimanfaatkan adalah komputer. 

Komputer digunakan untuk menyajikan isi pelajaran. Informasi atau pesan berupa 

suatu konsep disajikan di layar komputer dengan teks, gambar, atau grafik. 

(Arsyad, 2004: 158). 

(b) CD Pembelajaran 

Penggunaan CD (Compact Disk) pembelajaran di dalam penelitian ini 

sebagai sarana penyimpanan data suatu materi pembelajaran yang sudah dibuat 

animasi maupun simulasi materinya yang kemudian diajarkan kepada siswa 

menggunakan layar LCD sehingga dapat diulang-ulang dan efisiensi waktu. 

(c) Aplikasi Software Swishmax 

Swishmax adalah program aplikasi presentasi yang memiliki kemampuan 

membuat animasi yang kompleks dalam waktu cepat. Swishmax memungkinkan 

untuk membuat presentasi dengan mudah tanpa kendala waktu. Hal lain yang 

menonjol dalam Swishmax adalah hasil karya dapat dieksport ke dalam format 

file SWF, yaitu format file yang digunakan oleh Macromedia Flash sehingga 

animasi yan dibuat dapat dimainkan di setiap PC yang sudah terinstalasi Flash 

Player. Animasi Flashmax dapat disisipkan ke dalam halaman Web, atau diimport 
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ke dalam dokumen Microsoft Powerpoint. Meskipun program aplikasi ini 

sebenarnya merupakan program untuk membuat presentasi namun fasilitas yang 

ada dapat dipergunakan untuk membuat program pembelajaran . Program yang 

dihasilkan pun akan cukup menarik. Keuntungan lainnya adalah bahwa program 

ini bisa disambungkan ke jaringan internet.  

2.1.7. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Lembar kegiatan peserta didik merupakan salah satu alat bantu dalam 

pembelajaran. Lembar kegiatan peserta didik memuat sekumpulan kegiatan 

mendasar yang harus dilakukan siswa untuk memaksimalkan pemahaman dalam 

upaya pembentukan kemampuan yang akan dicapai. Lembar kegiatan peserta 

didik dirancang oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan materi pokok dan 

tujuan pembelajaran. Dalam penelitian ini lembar kegiatan peserta didik berupa 

informasi serta soal-soal untuk membangun pengetahuan siswa pada materi Kubus 

dan Balok. Menurut Depdiknas dalam Panduan Pengembangan Bahan Ajar (2008: 

15), lembar kegiatan peserta didik adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh siswa. Keuntungan adanya lembar kegiatan adalah bagi 

guru memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, bagi siswa akan 

belajar secara mandiri dan belajar memahami dan menjalankan suatu tugas 

tertulis. 

2.1.8. Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar siswa ditentukan oleh Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan batas minimal kriteria 

yang harus dicapai siswa dalam setiap unit pembelajaran. KKM ditentukan oleh 
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masing-masing sekolah berdasarkan pertimbangan kompleksitas kompetensi, 

sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran, dan tingkat 

kemampuan (intake) rata-rata siswa di sekolah tersebut. Berdasarkan ketetapan 

yang berlaku di SMP N 1 Juwana pada mata pelajaran matematika, siswa 

dikatakan tuntas belajar apabila memenuhi KKM individual yaitu siswa 

memperoleh skor minimal 75 dan memenuhi KKM klasikal apabila sekurang-

kurangnya 75% siswa yang berada pada kelas tersebut memperoleh nilai ≥ 75. 

Ketuntasan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketuntasan hasil 

belajar pemecahan masalah matematika pada materi kubus dan balok. Indikator 

pencapaian dalam penelitian ini adalah apabila sekurang-kurangnya 75% dari 

jumlah siswa yang berada dalam satu kelas memperoleh nilai ≥ 75. 

2.1.9 Materi Kubus dan Balok 

(1) Kubus 

a. Pengertian Kubus 

Kubus adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar (daerah) yang 

masing-masing berbentuk persegi yang sama dan sebangun atau kongruen. 

b. Unsur-unsur Kubus 

1. Titik Sudut 

 

 

 

        Gambar 2.1 Titik Sudut Kubus 
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Titik sudut kubus (Titik Pojok Kubus) adalah pertemuan dari tiga rusuk 

kubus yang berdekatan. Dari gambar 1, terlihat bahwa kubus ABCD.EFGH 

memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G dan H. 

2. Rusuk 

 

Gambar 2.2 Rusuk Kubus 

Rusuk Kubus adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada 

sebuah kubus. Kubus memiliki 12 buah rusuk. 

Rusuk dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni : 

a. Rusuk Datar (Hitam) 

Terdiri dari 8 rusuk, yakni : AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, dan HE 

b. Rusuk Tegak (Abu-abu) 

Terdiri dari 4 rusuk, yakni : AE, BF, CG, dan DH 

3. Sisi 

 

Gambar 2.3 Sisi Kubus 
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Perhatikan gambar 2.3, gambar tersebut merupakan kubus ABCD.EFGH. Kubus 

ABCD.EFGH terdiri dari enam sisi yang bentuk dan ukurannya sama. 

Sisi kubus adalah suatu bidang persegi yang membatasi bangun ruang Kubus. 

Kubus dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar, yakni : 

1. Sisi Tegak  

Terdiri dari empat persegi, yakni : ABFE, DCGH, ADHE, dan BCGF 

2. Sisi Datar  

Terdiri dari dua persegi, yakni : ABCD dan EFGH 

4. Diagonal Bidang 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.4 Diagonal Bidang Kubus 

Perhatikan bidang ABFE pada gambar 2.4. Ruas garis yang menghubungkan titik 

sudut A dan F disebut diagonal bidang atau diagonal sisi. Dengan demikian, 

bidang ABFE memiliki dua bidang diagonal yaitu AF dan BE. Jadi, setiap bidang 

pada kubus memiliki dua diagonal bidang. Diagonal itu terdiri dari 12, yakni : AF, 

BE, CH, DG, AC, BD, EG, FH, AH, DE, BG, dan CF. 

Diagonal bidang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik 

sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. 
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5. Diagonal Ruang 

 

 

 

 

 

   

  Gambar 2.5 Diagonal Ruang Kubus 

Perhatikan gambar 2.5. Hubungkan titik B dan H, D dan F. BH dan DF   disebut 

diagonal ruang. Diagonal-diagonal ruang tersebut akan  berpotongan di satu titik. 

Diagonal ruang pada satu kubus ada 4 buah, yakni : AG, BH, CE, dan DF. 

Diagonal ruang suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik 

sudut yang berhadapan dalam suatu ruang pada sebuah kubus. 

6. Bidang Diagonal 

           

           Gambar 2.6 Bidang Diagonal Kubus 

Bidang diagonal adalah bidang di dalam kubus yang dibuat melalui dua 

buah rusuk yang saling sejajar tetapi tidak terletak pada satu sisi. Dalam Kubus, 

terdapat 6 buah Bidang Diagonal, yakni :  ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, 

dan BCHE. 
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c. Sifat-Sifat Kubus 

Kubus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 

1. Semua sisi kubus berbentuk persegi. 

2. Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. 

3. Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. 

4. Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. 

5. Setiap diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. 

d. Jaring-jaring Kubus 

Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-

ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. 

e. Luas Permukaan Kubus 

Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran yang 

sama, maka luas permukaan kubus dengan panjang rusuk s adalah : 

Luas permukaan kubus = 6 x luas persegi 

= 6
2s
 

Jadi,Luas permukaan kubus = 6 2s  

f. Volum Kubus 

Volum atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalikan panjang 

rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali.  

Sehingga, Volum Kubus = panjang rusuk x panjang rusuk x panjang rusuk 

         = s x s x s 

 = s
3
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(2) Balok 

a. Pengertian Balok 

Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang , di 

mana setiap sisi persegipanjang berimpit dengan tepat satu sisi persegipanjang 

yang lain dan persegipanjang yang sehadap adalah kongruen. 

 

 a. Sisi/Bidang 

Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Dari Gambar 2.7, 

terlihat bahwa balok ABCD.EFGH memiliki 6 buah sisi berbentuk 

persegipanjang. Keenam sisi tersebut adalah ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi 

atas), ABFE (sisi depan), DCGH (sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan 

ADHE (sisi samping kanan). Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi yang 

berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah 

ABFE dengan DCGH, ABCD dengan EFGH, dan BCGF dengan ADHE. 

 b. Rusuk 

Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH memiliki 12 rusuk. Coba 

perhatikan kembali Gambar 2.7 secara seksama. Rusuk-rusuk balok ABCD. 

EFGH adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD. 

 c. Titik Sudut 

Dari Gambar 2.7 terlihat bahwa balok ABCD.EFGH memiliki 8 titik 

sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

Gambar 2.7 Balok ABCD.EFGH 

http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSki3XGZiHI/AAAAAAAAAEQ/1kDhySb_iWE/s1600/160.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSki3XGZiHI/AAAAAAAAAEQ/1kDhySb_iWE/s1600/160.png
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Sama halnya dengan kubus, balok pun memiliki istilah diagonal bidang, 

diagonal ruang, dan bidang diagonal. Berikut ini adalah uraian mengenai istilah-

istilah berikut. 

d. Diagonal Bidang 

Coba kamu perhatikan Gambar 2.8. Ruas garis AC yang melintang antara 

dua sudut C, dinamakan diagonal bidang balok ABCD.EFGH. Coba kamu 

sebutkan diagonal bidang yang lain dari balok pada Gambar 2.8. 

 

 e. Diagonal Ruang 

Ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C dan E pada balok 

ABCD.EFGH seperti pada Gambar 2.9 disebut diagonal ruang balok tersebut. 

Jadi, diagonal ruang terbentuk dari ruas garis yang menghubungkan dua titik 

sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun ruang. Coba kamu sebutkan 

diagonal ruang yang lain pada Gambar 2.9. 

 

                          

 

 

 

 

Gambar 2.8 Diagonal Bidang Balok 

Gambar 2.9. Diagonal Ruang 

Balok 

http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkjQYDM0VI/AAAAAAAAAEU/yHyjlKZUZvo/s1600/161.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkj7HTgEeI/AAAAAAAAAEY/cgMNG7lJ5WM/s1600/162.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkjQYDM0VI/AAAAAAAAAEU/yHyjlKZUZvo/s1600/161.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkj7HTgEeI/AAAAAAAAAEY/cgMNG7lJ5WM/s1600/162.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkjQYDM0VI/AAAAAAAAAEU/yHyjlKZUZvo/s1600/161.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkj7HTgEeI/AAAAAAAAAEY/cgMNG7lJ5WM/s1600/162.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkjQYDM0VI/AAAAAAAAAEU/yHyjlKZUZvo/s1600/161.png
http://3.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkj7HTgEeI/AAAAAAAAAEY/cgMNG7lJ5WM/s1600/162.png


44 
 

 
 

f. Bidang Diagonal 

 

               

Sekarang, perhatikan balok ABCD.EFGH pada Gambar 2.10 Dari gambar 

tersebut terlihat dua buah diagonal bidang yang sejajar, yaitu diagonal bidang HF 

dan DB. Kedua diagonal bidang tersebut beserta dua rusuk balok yang sejajar, 

yaitu DH dan BF membentuk sebuah bidang diagonal. Bidang BDHF adalah 

bidang diagonal balok ABCD.EFGH. Coba kamu sebutkan bidang diagonal yang 

lain dari balok tersebut.      

g. Luas Permukaan Balok 

Luas permukaan balok adalah luas seluruh permukaan sisi-sisi balok, luas 

sisi/permukaan balok adalah: 

pasangan bidang alas dan bidang atas =                   

pasangan bidang sisi depan dan bidang sisi belakang =                   

pasangan bidang sisi kanan dan bidang sisi kiri =                   

Jadi luas permukaan balok adalah  

                                     

h. Volum Balok 

 Volum atau isi suatu balok dapat ditentukan dengan cara mengalikan 

panjang, lebar,dan tinggi balok.Sehingga volum balok adalah  

              

 

Gambar 2.10 Bidang Diagonal Balok 

http://4.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkkTURerbI/AAAAAAAAAEc/b5waJ8myMl0/s1600/163.png
http://4.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkkTURerbI/AAAAAAAAAEc/b5waJ8myMl0/s1600/163.png
http://4.bp.blogspot.com/_Pxwh8LcMna4/TSkkTURerbI/AAAAAAAAAEc/b5waJ8myMl0/s1600/163.png
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2.2. Kajian Penelitian yang Relevan 

 Penelitian Adi Nur Cahyono (2007) yang berjudul Pengembangan Model 

Pembelajaran Creative Problem Solving Berbasis Teknologi yang menunjukkan 

bahwa CPS merupakan model pembelajaran yang efektif, berpusat pada siswa, 

ketrampilan proses dan aktifitas siswa berpengaruh kuat terhadap hasil belajar, 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar model CPS dengan model 

konvensional, dan terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok atas, tengah 

dan bawah, hasil belajar, keaktifan, dan keterampilan proses siswa mencapai 

ketuntasan belajar. 

Mafthukin (2013) dalam sebuah penelitian eksperimen yang berjudul 

Keefektifan Model Pembelajaran CPS Berbantuan CD Pembelajaran Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kritis Materi Pokok Geometri Kelas X, menghasilkan 

temuan bahwa hasil tes kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan model  

pembelajaran CPS berbantuan CD pembelajaran pada materi geometri kelas   

dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 70 

dan banyaknya peserta didik yang mencapai KKM adalah        . Serta 

kemampuan berpikir kritis peserta didik yang melaksanakan pembelajaran CPS 

berbantuan CD pembelajaran pada materi geometri kelas   yaitu sebesar        

lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis peserta didik yang melaksanakan 

pembelajaran ekspositori yaitu sebesar       . 
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2.3. Kerangka Berpikir 

Pembelajaran matematika di sekolah diselenggarakan dengan beberapa 

tujuan yang mana salah satunya adalah agar siswa mampu memecahkan masalah 

matematika terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru pengampu mata 

pelajaran matematika di SMPN 1 Juwana menunjukkan bahwa aspek kemampuan 

pemecahan masalah siswa merupakan salah satu kemampuan matematika yang 

masih belum dikuasai siswa secara optimal. Hal ini terbukti dari kemampuan 

pemecahan masalah yang masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditentukan sekolah yakni 75. Agar kemampuan pemecahan masalah siswa 

sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan pemahaman konsep yang baik 

terhadap materi terlebih dahulu. Beberapa alasan yang menjadi penyebab 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa diantaranya adalah materi 

pelajaran cenderung dirasa siswa bersifat abstrak dan penerapan model 

pembelajaran yang cenderung monoton. 

Pemilihan model pembelajaran sangat penting selama proses pembelajaran 

dan memberikan implikasi pada keberlanjutan penerimaan materi dan kemampuan 

siswa. Salah satu model yang diduga sesuai untuk mengajarkan konsep-konsep 

matematika dalam konteks pemecahan masalah adalah model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) merupakan variasi dari pembelajaran dengan 

pemecahan masalah melalui teknik sistematik dalam mengorganisasikan gagasan 

kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sintaksnya adalah: mulai dari 

fakta aktual sesuai dengan materi bahan ajar melalui tanya jawab lisan, 
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identifikasi permasalahan dan fokus-pilih, mengolah pikiran sehingga muncul 

gagasan orisinil untuk menentukan solusi, presentasi dan diskusi. 

Model CPS terdiri dari tahap klarifikasi masalah, pengungkapan pendapat, 

evaluasi dan seleksi, serta implementasi. Dengan membiasakan siswa 

menggunakan langkah-langkah yang kreatif dalam memecahkan masalah 

diharapkan dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan mengatasi kesulitan dalam mempelajari matematika khususnya 

materi luas dan volum kubus balok . Hal ini sesuai dengan teori belajar Jerome 

Bruner yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah siswa belajar melalui 

keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan 

masalah dan guru berfungsi sebagai motivator bagi siswa dalam mendapatkan 

pengalaman yang memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan masalah. 

Demikian pula teori belajar bermakna David Ausubel yang menekankan 

pentingnya siswa mengasosiasikan pengalaman, fenomena dan fakta-fakta baru ke 

dalam sistem pengertian yang telah dipunyai, dan dalam proses pembelajaran 

siswa harus aktif. 

Seting kelas dalam pembelajaran CPS terdapat diskusi kelompok (small 

discussion) dengan anggota kelompok heterogen. Pembagian kelompok yang 

heterogen ini sesuai dengan penjabaran Piaget terhadap implikasi teori kognitif 

dalam pendidikan, yang antara lain memaklumi adanya perbedaan individual 

dalam hal kemajuan perkembangannya, kemudian dalam pembelajaran guru harus 

melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari 

individu-individu ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil peserta didik. 
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Adanya pembagian kelompok siswa dalam pembelajaran dengan 

kemampuan awal yang heterogen akan mendorong terjalinnya hubungan yang 

saling mendukung antar anggota kelompok. Siswa yang mengalami kesulitan 

dapat bertanya baik kepada siswa lain maupun kepada guru, sehingga diharapkan 

akan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan hasil belajar 

yang diperoleh lebih maksimal.  

Di sisi lain, adanya kemajuan teknologi di bidang komputer dengan 

berbagai program dan animasi, maka sangat sesuai bila komputer digunakan 

sebagai salah satu komponen sumber pembelajaran. Dengan bantuan komputer, 

konsep dan masalah materi pembelajaran yang sebelumnya hanya dituliskan dan 

digambarkan dalam buku maka selanjutnya dapat ditampilkan dalam bentuk 

tayangan melalui media audio visual yang dikemas dalam CD Pembelajaran. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti menduga bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) berbantuan CD Pembelajaran mencapai ketuntasan belajar dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) berbantuan CD Pembelajaran lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan pembelajaran ekspositori. Sehingga peneliti menyimpulkan 

bahwa model pembelajaran pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas VIII  materi Kubus dan Balok. 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh materi 

pembelajaran dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan belajar. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh materi 

pembelajaran dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah siswa yang memperoleh materi pembelajaran pada kelas kontrol.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen karena peneliti dengan 

sengaja mengakibatkan sesuatu keadaan, kemudian diteliti bagaimana akibatnya. 

Sukardi (2005) juga mengemukakan bahwa dalam penelitian eksperimen, peneliti 

harus membagi objek atau subjek penelitian menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok tersebut diberi 

perlakuan yang berbeda. Dalam penelitian ini, kelas eksperimen memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran sedangkan pada kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran ekspositori. 

 

3.2  Objek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2010: 61) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMP N 1 Juwana tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 215 siswa yang 

terbagi menjadi sembilan kelas yaitu kelas VIII A sampai dengan kelas VIII I. 

Jumlah siswa pada masing-masing kelas ditunjukkan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jumlah Siswa kelas VIII di SMP N 1 Juwana 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

VIII G 

VIII H 

VIII I 

23 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

 Jumlah 215 

 

Pengaturan pembagian kelas tersebut dilakukan secara acak tidak 

berdasarkan ranking sehingga tidak ada kelas unggulan. 

 

3.2.2 Sampel 

Sugiyono (2010: 62) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel dalam penelitian 

ini ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan 

karena memperhatikan ciri-ciri antara lain: peserta didik yang menjadi objek 

penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama, dan pembagian kelas tidak ada 

kelas unggulan. Pada penelitian ini diambil dua kelas sebagai sampel penelitian di 

SMP N 1 Juwana. Dalam pengambilan sampel, terpilih kelas VIII-A sebagai kelas 

kontrol yang diberi pembelajaran ekspositori dan kelas VIII-B sebagai kelas 

eksperimen yang diberi pembelajaran dengan model pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS)  berbantuan CD Pembelajaran. 
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3.3  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 2). Variabel adalah 

objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 

2010: 161). Hasil suatu variabel dinyatakan dengan data (Sukestiyarno, 2010: 1). 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang timbul sebagai akibat dari variabel 

bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas VIII. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai nama 

dan banyaknya siswa yang menjadi anggota populasi dan untuk menentukan 
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anggota sampel. Selain itu teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan data 

kemampuan awal dari siswa yang menjadi sampel penelitian. 

 

3.4.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada pokok bahasan kubus dan balok. Tes dilakukan 

setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol memperoleh pokok bahasan kubus dan 

balok. Sebelum dilakukan tes, soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji 

coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan dan keabsahan tes 

yang meliputi validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya pembeda dari tiap-

tiap butir soal. 

Hasil tes tersebut digunakan sebagai data akhir untuk membandingkan 

kemampuan pemecahan masalah akibat dari perlakuan yang berbeda yang 

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian dapat 

diketahui kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran dan 

yang menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

3.5   Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Pemilihan desain eksperimen mengakibatkan adanya prosedur penelitian 

tertentu yang harus dilakukan. Desain eksperimen dalam penelitian ini mengacu pada 

Posttest-Only Control Design. Pada jenis eksperimen ini terjadi pengelompokan 

subyek secara acak dengan adanya posttes (O). Kelompok yang satu memperoleh 
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perlakuan khusus sebagai kelas eksperimen yaitu diterapkannya model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran. Sedangkan 

kelompok yang lain memperoleh perlakuan yang biasa sebagai kelas kontrol  yaitu  

menggunakan pembelajaran ekspositori,. Desain eksperimen dapat digambarkan 

dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

 Kelompok  Perlakuan  Post-Test 

Acak  

Acak   

Eksperimen 

Kontrol  

X 

K  

T 

T 

        (Sugiyono, 2010: 112) 

Keterangan: 

X = pembelajaran model Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD  

Pembelajaran, 

K = pembelajaran ekspositori, dan 

T = tes hasil kemampuan pemecahan masalah. 

Desain atau rancangan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.3. Rancangan penelitian 

 

Keadaan Awal Kelas Perlakuan Keadaan Akhir 

Nilai matematika 

ulangan tengah 

semester genap kelas 

VIII 

Kelas 

Eksperimen 

Pembelajaran 

Creative Problem 

Solving berbantuan 

CD Pembelajaran 

Tes kemampuan 

pemecahan 

masalah  
Kelas 

Kontrol 

Pembelajaran 

ekspositori 
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3.6   Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian diperlukan untuk mendapatkan data yang akan 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian ini meliputi 

instrumen tes kemampuan pemecahan masalah. 

3.6.1 Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Menentukan materi, dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah 

materi Kubus dan Balok. 

(2) Menentukan alokasi waktu, dalam penelitian ini waktu yang disediakan untuk 

mengerjakan soal selama 80 menit. 

(3) Menentukan bentuk tes, dalam penelitian ini bentuk tes yang digunakan 

adalah soal uraian. 

(4) Membuat kisi-kisi soal. 

(5) Membuat perangkat tes, yaitu dengan menuliskan butir soal, menulis petunjuk 

atau pedoman mengerjakan, serta kunci jawaban soal. 

(6) Mengujicobakan instrumen tes. 

(7) Manganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda. 

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

berdasarkan analisis data hasil uji coba instrumen. 
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(9)  Menyusun RPP pada kelas eksperimen dengan model Creative Problem 

Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran dan RPP pada kelas kontrol 

dengan pembelajaran ekspositori. 

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

(11) Melakukan tes akhir berupa tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

 

3.7 Analisis Instrumen  

     Instrumen dalam penelitian ini meliputi instrumen tes. Tes uji coba 

instrumen adalah langkah yang penting dalam proses pengembangan instrumen. Uji 

coba dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes kepada kelas uji coba. 

Kemudian hasil tes dianalisis untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, 

kurang baik, dan tidak baik. Dari analisis instrumen kita dapat memperoleh informasi 

bahwa soal mana yang akan diterima, diperbaiki, atau ditolak. Analisis instrumen tes 

terdiri dari validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. 

3.7.1 Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2008: 16). Adapun pengujian validitas 

menggunakan SPSS dilakukan melalui analisis scale. Kriteria pengujiannya yaitu 

jika                dengan sig.0,05 maka soal tersebut dikatakan valid. Butir 

yang tidak valid tidak akan digunakan sebagai instrumen tes. Rumus yang 

digunakan dalam SPSS untuk menentukan validitas adalah rumus Korelasi Alpha 

Cronbach: 



57 
 

 
 

          (
 

   
)(  

∑   
  

   

   
) 

Keterangan: 

     jumlah butir dalam skala pengukuran 

  
   ragam (variance) dari butir ke-  

  
   ragam (variance) dari skor total (Uyanto, 2009:301). 

Langkah-langkahnya yaitu: 

(1) buka program SPSS; 

(2) klik variabel view pada SPSS editor; 

(3) pada kolom name ketik item sebanyak jumlah soal; 

(4) pada kolom decimal angka ganti 0 untuk seluruh item; 

(5) untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default); 

(6) buka data view pada SPSS data editor; 

(7) ketikkan data sesuai dengan variabelnya; 

(8) klik analyze-scale-reliability 

(9) klik semua variabel dan masukkan ke kotak variables; 

(10) klik statistic, pada descriptives for click item, scale, dan scale if itemdeleted; 

(11) klik continue; 

(12) klik OK (Priyatno, 2008: 21-24). 

Hasil perhitungan validitas soal dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Validitas Butir Soal Uji Coba Instrumen 

Kriteria Butir Soal Keterangan 

Valid 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Dipakai 
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Kriteria Butir Soal Keterangan 

Tidak Valid 1, 4, 5 Tidak Dipakai 

Adapun perhitungan validitas butir soal selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 

3.7.2 Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Priyatno, 2008:25). Seperangkat tes dikatakan 

reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Uji reliabilitas 

juga dapat dilakukan dengan analisis scale menggunakan program SPSS. Uji 

signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05 artinya instrumen dapat 

dikatakan reliabel jika nilai Alpha lebih besar dari   kritis product moment 

(Priyatno, 2008:25). Nilai Alpha pada tabel SPSS dapat dilihat pada kolom 

Cronbach’s Alpha . Rumus yang digunakan dalam SPSS untuk menentukan 

reliabilitas adalah rumus Korelasi Alpha Cronbach. 

          (
 

   
)(  

∑   
  

   

   
) 

Keterangan: 

     jumlah butir dalam skala pengukuran 

  
   ragam (variance) dari butir ke-  

  
   ragam (variance) dari skor total (Uyanto, 2009:301)  

Langkah-langkah pada program SPSS sebagai berikut : 

(1) buka program SPSS; 
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(2) klik variabel view pada SPSS editor; 

(3) pada kolom name ketik item sebanyak jumlah soal; 

(4) pada kolom decimal angka ganti 0 untuk seluruh item; 

(5) untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default); 

(6) buka data view pada SPSS data editor; 

(7) ketikkan data sesuai dengan variabelnya; 

(8) klik analyze-scale-reliability 

(9) klik item-item yang tidak gugur (valid) kemudian masukkan ke kotak 

variables; 

(10) klik statistic, pada descriptives for click item, scale, dan scale if item deleted; 

(11) klik continue; 

(12) klik OK  (Priyatno, 2008:26). 

Berdasarkan pengujian reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,855. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dengan signifikansi 

0,05 dan jumlah data (n) = 24 yaitu r = 0,404. Nilai Cronbach’s Alpha yang 

diperoleh lebih besar daripada r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-

butir instrumen tersebut reliabel. Perhitungan uji reliabilitas selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 13. 

3.7.3 Tingkat kesukaran 

  Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Cara menghitung tingkat kesukaran untuk soal bentuk uraian adalah 

menghitung berapa persen siswa yang gagal menjawab benar atau ada di bawah batas 

lulus (passing grade) untuk tiap-tiap soal. Teknik untuk menghitung taraf kesukaran 

butir soal uraian adalah sebagai berikut (Arifin, 2012: 147-148). 



60 
 

 
 

     
                           

                               
 

                
    

                             
 

 Untuk menginterpretasikan taraf kesukaran soal digunakan kriteria sebagai 

berikut (Arikunto, 2007: 210). 

Tabel 3.5 Kriteria Taraf Kesukaran 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil ujicoba instrumen yang dilakukan, diperoleh hasil 

pengujian tingkat kesukaran butir soal pada Tabel 3.6.  

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

 

Kriteria 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mudah √    √      

Sedang  √ √ √  √ √ √ √  

Sukar          √ 

 

 

 

 

 

Taraf Kesukaran Keterangan 

0% ≤ TK ≤  30% Soal Sukar 

30% < TK ≤ 70% Soal Sedang 

70% < TK ≤ 100% Soal Mudah 
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3.7.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan rendah.  

Langkah-langkah menghitung daya pembeda untuk soal uraian adalah sebagai 

berikut. 

(1) Mengurutkan hasil ujicoba dari skor tertinggi sampai terendah. 

(2) Menentukan kelompok atas dan bawah, yaitu kelompok atas sebanyak 27% 

dari jumlah peserta tes dan begitu juga dengan kelompok bawah. 

Menurut Pratisto,sebagaimana dikutip oleh Widiarti ( 2010:44), uji daya pembeda 

dengan SPSS menggunakan independent samples T test dengan kriteria butir soal 

memiliki daya pembeda yang signifikan jika signifikansinya (sig. 2-tailed) kurang 

dari taraf signifikansi 0,05. Nilai signifikansi pada tabel SPSS menggunakan 

rumus : 

   √
          (    )   

       
 

Keterangan : 

   : besar sampel pertama 

   : besar sampel kedua (Uyanto, 2009: 160). 

Langkah-langkah pada program SPSS sebagai berikut. 

(1) Masuk program SPSS. 

(2) Klik variable view pada data editor. 

(3) Pada kolom name ketik item 1 sampai item terakhir (sesuai jumlah soal) 

kemudian ketik group. 
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(4) Pada kolom decimal, ganti angka dengan 0 untuk seluruh item (kolom-kolom 

lainnya isian default). 

(5) Buka data view pada SPSS data editor. 

(6) Ketikkan data sesuai variabelnya. Ketik 1 pada baris di bawah kolom group 

untuk kelompok atas dan ketik 2 untuk kelompok bawah. 

(7) Klik Analyze-Compare Means-Independent Samples T Test. 

(8) Masukkan item 1 sampai item terakhir ke kotak test variables dan group ke 

kotak grouping variables. 

(9) Klik define group, pada group 1 ketik 1dan group 2 ketik 2. 

(10) Klik continue. 

(11) Klik OK (Uyanto, 2009: 148-151). 

 Berdasarkan pengujian daya pembeda, diperoleh bahwa butir soal nomor 

1, 4 dan 5 daya bedanya tidak signifikan. Adapun butir soal yang lain mempunyai 

daya beda yang signifikan yaitu butir nomor  2, 3, 6, 7, 8, 9, dan 10. Perhitungan 

mengenai daya beda soal selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. 

Berdasarkan uji validitas, uji reliabilitas, perhitungan tingkat kesukaran 

dan daya beda soal yang telah dilakukan, maka butir soal yang dapat digunakan 

sebagai instrumen tes hasil belajar sebanyak 7 buah yaitu soal nomor 2, 3, 6, 7, 8, 

9, dan 10. Adapun soal nomor 1, 4 dan 5 tidak digunakan karena tidak valid dan 

daya bedanya tidak signifikan. Simpulan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 16. 
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3.8 Analisis Data Awal 

Untuk menganalisis data awal dari penelitian ini adalah dilakukan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. Analisis data awal 

dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa populasi penelitian berasal 

dari titik tolak yang sama. Data yang digunakan untuk analisis data awal adalah 

data nilai matematika ulangan tengah semester genap kelas VIII-A dan VIII-B 

(Lampiran 4). 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahi apakah sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Menurut Sugiyono (2010: 75) 

penggunaan statistik parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap 

variabel penelitian yang akan dianalisis terdistribusi normal. Bila tidak normal 

maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Untuk 

data yang tidak terdistribusi normal, kita dapat menggunakan teknik statistik 

nonparametris.  

Suatu data berdistribusi normal jika data di atas dan di bawah rata-rata 

adalah sama, demikian juga simpangan bakunya (Sugiyono, 2010: 76). Pada 

penelitian ini, uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov 

–Smirnov  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Urutkan data nilai dari yang terendah sampai yang tertinggi. 

2) Menentukan rata – rata dan standar deviasi data. 

3) Ubah nilai x ke nilai standar z dengan rumus z = 
   ̅
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4) Selanjutnya cari luas daerah dibawah kurva normal standar (tabel-z) 

5) Menghitung Peluang Harapan yaitu dengan membagi urutan data  yang 

paling kecil dibagi banyaknya data. 

6) Selanjutnya cari nilai D yaitu Selisih dengan cara | peluang harapan – luas 

kurva z | ( Diambil harga mutlaknya) 

7) Menghitung Dhitung  yaitu diambil nilai D yang paling tinggi ( Nilai 

maksimal) 

8) Menghitung Dtabel  dengan rumus: =  
    

√ 
                  

9) Membandingkan harga         dengan       . Jika harga         kurang 

dari harga        maka data terdistribusi normal dan sebaliknya. 

(mahdiwordpress.com, 2006)  Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di 

Lampiran 5. 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji kesamaan dua varians 2 pihak. Jika kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama, maka dikatakan kedua kelompok sampel 

homogen. Hipotesis yang diujikan adalah: 

   :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama 

   :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians tidak sama 
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Untuk menguji hipotesis di atas digunakan uji kesamaan dua varians 

dengan rumus:  

  
                

                
 

Kriteria pengujian:    ditolak hanya jika            

 
        

. Harga 

  

 
        

 diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang = 
 

 
 ,               

       ,                     ,  dan       (Sudjana, 2005 : 250).  

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 6. 

3.8.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata dimaksudkan untuk menentukan apakah kelompok 

sampel memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara statistik. Hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut. 

         

         

   = rata-rata nilai matematika kelompok eksperimen; 

   = rata-rata nilai matematika kelompok kontrol; 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

  √
 

  
 

 

  

  dengan     
        

          
 

       
 

(Sudjana, 2005: 239) 
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Keterangan: 

  ̅̅̅ : rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen  

  ̅̅̅ : rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 

   : banyaknya peserta didik kelompok eksperimen 

   : banyaknya peserta didik kelompok kontrol 

   : simpangan baku kelompok eksperimen 

   : simpangan baku kelompok kontrol 

  : simpangan baku gabungan 

Kriteria pengujian:    diterima jika   
  

 

 
 
    

  
 

 
 

 dengan peluang 

   
 

 
  ,             , dan taraf nyata      (Sudjana, 2005: 239). 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 7. 

 

3.9 Analisis Data Akhir 

Setelah dilakukan tes dan diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka 

dilakukan uji hipotesis yang telah diajukan. Data yang digunakan untuk analisis data 

akhir ini adalah nilai tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi Kubus 

dan Balok setelah diberikan perlakuan pada sampel penelitian. 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data akhir dilakukan untuk mengetahui sebaran data yang 

diperoleh setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi perlakuan yang 

berbeda. Langkah-langkah pengujian normalitas tahap ini sama dengan langkah-

langkah uji normalitas pada tahap awal. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 26 dan 27. 
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3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada analisis data akhir dilakukan untuk mengetahui 

kesamaan varian antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Langkah-langkah 

pengujian homogenitas sama dengan langkah-langkah uji homogenitas pada 

analisis data awal. Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28. 

 

3.9.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk mengetahui pembelajaran dengan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran telah 

mencapai ketuntasan belajar dalam kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen. Ketuntasan belajar dalam penelitian ini yaitu presentase peserta didik 

yang mendapatkan nilai ≥ 75  minimal sebesar 75%. Hipotesis yang diuji adalah 

sebagai berikut. 

   :         (presentase ketuntasan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII dengan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran yang mencapai 

nilai ≥ 75 kurang dari atau sama dengan 74,5%). 

   :          (presentase ketuntasan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII dengan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran yang mencapai 

nilai ≥ 75 lebih dari 74,5%). 
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Dengan menggunakan pendekatan oleh distribusi normal, maka untuk 

pengujian ini digunakan statistik   yang rumusnya: 

 
n

n

x

z
00

0

1 







   

(Sudjana, 2005: 233) 

Keterangan: 

  : banyak siswa yang nilainya ≥ 75 

  : banyaknya siswa 

   : nilai yang dihipotesiskan 

 

Kriteria pengujian yaitu tolak H0 jika         . Jika H0 ditolak dan H1  

diterima maka kelas eksperimen yang memperoleh materi pembelajaran dengan 

model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

Pembelajaran telah mencapai ketuntasan belajar. Nilai        dengan α = 5% 

dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi z. 
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3.9.4 Uji Hipotesis II 

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

efektif antara pembelajaran dengan model pembelajaran Creative Problem 

Solving (CPS)  berbantuan CD Pembelajaran dan pembelajaran dengan model 

ekspositori terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa.  

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

  :       (kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada kelas kontrol) 

  :       (kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen lebih dari kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik kelas kontrol) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik   yang rumusnya: 

  
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

dengan 

   
        

          
 

       
 

Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika                         

(Sudjana, 2005: 243). 

 Dalam penelitian ini, digunakan taraf signifikansi (α) = 0,05. Nilai α 

digunakan untuk menunjukkan nilai tabelt  sebelum dibandingkan dengan nilai 

hitungt . Apabila tabelhitung tt   maka 0H  ditolak. Jika 0H  ditolak maka kemampuan 
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pemecahan masalah peserta didik yang memperoleh materi pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan 

CD Pembelajaran lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik yang memperoleh materi pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

ekspositori . 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Juwana 

Kabupaten Pati pada tanggal 24 Maret – 14 April 2014 dengan menggunakan 

kelas VIII sebagai populasi dan kelas VIII-A dan VIII-B sebagai sampel. 

Pengambilan data dimulai dengan melakukan observasi dan wawancara dengan 

guru matematika kelas VIII. Peneliti menganalisis nilai awal siswa berupa nilai 

mid semester genap kelas VIII-A dan VIII-B tahun ajaran 2013/2014 mata 

pelajaran matematika dengan menggunakan uji data awal. 

Uji data awal yang dilakukan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji kesamaan rata-rata. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa populasi berdistribusi normal, homogen (variansnya sama), 

dan memiliki rata-rata yang tidak berbeda. Dari populasi siswa yang terbagi atas 

sembilan kelas, dipilih dua kelas sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini 

ditentukan secara acak dari sembilan kelas dengan teknik cluster random 

sampling. Pada tahap awal sebelum diberikan perlakuan, terlebih dahulu dipilih 

dengan cara mengambil satu kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VIII B, 

satu kelas lagi sebagai kelas kontrol yaitu kelas VIII A, dan satu kelas sebagai 

kelas uji coba yaitu kelas VIII I. 



72 
 

 
 

Pelaksanaan pembelajaran pada siswa kelas eksperimen dan kontrol 

masing-masing dilaksanakan tiga kali pertemuan, dengan rincian dua kali 

pertemuan menggunakan model, dan satu kali pertemuan tes kemampuan 

pemecahan masalah.  

Pembelajaran menggunakan model Creative Problem Solving berbantuan 

CD Pembelajaran mulai diterapkan pada kelas eksperimen selama dua kali 

pertemuan, dimana setiap pertemuan terdiri dari 2 x 40 menit. Begitu juga pada 

kelas kontrol, diterapkan pembelajaran ekspositori selama dua kali pertemuan 

terdiri dari 2 x 40 menit. Pertemuan selanjutnya, dilakukan tes kemampuan 

pemecahan masalah di kedua kelas sampel. Tes kemampuan pemecahan masalah 

digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa setelah 

pembelajaran. 

Penelitian dilanjutkan dengan menganalisis atau mengolah data yang 

telah dikumpulkan dengan metode-metode yang telah ditentukan. Hasil analisis 

digunakan untuk menjawab hipotesis-hipotesis dalam penelititan dan menarik 

simpulan. 

Setelah diberikan perlakuan pembelajaran ekspositori pada kelas kontrol 

dan perlakuan pembelajaran model Creative Problem Solving berbantuan CD 

Pembelajaran pada kelas eksperimen, hasil analisis deskriptif data kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada materi Kubus dan Balok dapat dilihat pada Tabel 

4.1. 
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Tabel 4.1 Data Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

 

Kelas N Rata-rata STDEV Nilai Tertinggi Nilai Terendah 

Eksperimen  

Kontrol 

24 

22 

 

82,04 

75,18 

 

6,99 

8,19 

 

96 

90 

 

68 

57 

 

 

 

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelas eksperimen adalah 82,04. Sedangkan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas kontrol adalah 75,18. Rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada kelas ekperimen lebih tinggi dari rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas kontrol.  

4.1.2. Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui apakah kedua sampel 

berasal dari populasi yang mempunyai kondisi awal yang sama atau tidak. Data 

awal yang digunakan adalah nilai matematika Ujian Tengah Semester Genap 

tahun ajaran 2013/2014 kelas VIII-A dan VIII-B . Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam analisis data awal adalah menguji normalitas, homogenitas, dan 

kesamaan dua rata-rata. 

4.1.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui keadaan awal kelas apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data awal menggunakan Uji 

Kolmogorov-Smirnov diperoleh Dhitung = 0,11 sedangkan nilai Dtabel = 0,19. 

Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu data berasal dari sampel yang berdistribusi 
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normal atau H1 yaitu data berasal dari sampel yang tidak berdistribusi normal, 

dengan kriteria terima H0 jika                  .  Karena                  , ini 

berarti kedua kelas yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 5. 

4.1.2.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

sampel yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian dalam kondisi yang 

sama atau tidak, dengan kata lain homogen atau tidak. Berdasarkan perhitungan 

yang dilakukan, diperoleh bahwa              dan            . Karena 

                akibatnya H0 diterima. Artinya data awal yang diperoleh baik 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang digunakan dalam penelitian 

mempunyai varians yang homogen. Perhitungan uji homogenitas secara lengkap 

dapat dilihat dalam lampiran 6. 

4.1.2.3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Selanjutnya, peneliti menguji kesamaan dua rata-rata nilai ulangan tengah 

semester genap kelas kontrol dan eksperimen menggunakan uji statistik 

parametrik yaitu dengan menggunakan uji t. Berdasarkan perhitungan yang 

dilakukan diperoleh              dan             dengan       dan  

               . Oleh karena                  maka H0 

diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu dengan rata-rata antara       dan      
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mempunyai 

kemampuan yang sama sebelum dikenai perlakuan oleh peneliti. Untuk 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7. 

4.1.3. Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah siswa dari kedua sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, yang mana kedua kelas tersebut memperoleh perlakuan yang berbeda. 

Kelas eksperimen memperoleh pembelajaran dengan model Creative Problem 

Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran. Sedangkan untuk kelas kontrol 

mendapatkan pembelajaran ekspositori. Data akhir ini diperoleh dari hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa, setelah pembelajaran tentang materi 

Kubus dan Balok diajarkan. Selanjutnya, hasil data akhir ini digunakan untuk 

menguji hipotesis-hipotesis penelitian ini. Analisis data akhir ini meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas, uji ketuntasan, dan uji perbedaan rata-rata. 

4.1.3.1. Uji Normalitas Data Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Uji normalitas data tes kemampuan pemecahan masalah menggunakan 

Uji Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujiannya, data dikatakan normal jika 

                 dengan taraf signifikansi atau     . 

Dari perhitungan statistik untuk kelas VIII-B sebagai kelas eksperimen 

diperoleh         = 0,07 sedangkan nilai       = 0,27. Oleh sebab         

        dengan demikian data akhir kelas eksperimen yang diperoleh berdistribusi 

normal. 
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Untuk kelas VIII-A sebagai kelas kontrol diperoleh diperoleh D hitung = 

0,10 sedangkan nilai D tabel = 0,28. Oleh sebab                , maka H0 

diterima. Dengan demikian, data akhir kelas kontrol yang diperoleh juga 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 26 dan 

27. 

4.1.3.2. Uji Homogenitas Data Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Untuk menguji homogenitas data akhir, peneliti menggunakan uji Varians. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa               

dan             . Karena                akibatnya  H0 diterima. Artinya data 

akhir yang diperoleh baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol dalam 

penelitian ini mempunyai varians yang homogen. Untuk perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 28. 

4.1.3.3. Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk mengetahui pembelajaran dengan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran 

telah mencapai ketuntasan belajar dalam kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas eksperimen. Uji ketuntasan ini adalah ketuntasan klasikal. Hipotesisnya 

adalah sebagai berikut. 

H0 :          

H1 :          

Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yang 

menghasilkan z =     . Dengan kriteria tolak H0 jika z > ztabel. Untuk nilai ztabel 

diperoleh dari daftar Distribusi z dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 1,64. Jadi z> 
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ztabel , maka H0 ditolak. Artinya presentase siswa kelas ekperimen telah mencapai 

ketuntasan klasikal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29. 

4.1.3.4. Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis II menggunakan uji perbedaan rata-rata. Uji ini dilakukan 

untuk menguji apakah kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berbeda atau tidak. Hipotesisnya adalah sebagai 

berikut. 

             

                H1 :             

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh              sedangkan 

   α                  . Karena                               maka H0 

ditolak. Artinya, kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen yang diajar 

dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

pembelajaran lebih baik daripada kelas kontrol. Dengan demikian, penerapan 

model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

pembelajaran dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

penerapan model pembelajaran ekspositori. Untuk perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 30. 

 

 

 

 

4.2. Pembahasan 
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Berdasarkan hasil analisis data awal diperoleh bahwa kedua sampel yaitu 

kelas VIII-A sebagai kelas kontrol dan kelas VIII-B sebagai kelas eksperimen 

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 nilai matematika ujian tengah semester 

genap kelas VIII-A dan VIII-B SMP N 1 Juwana tahun ajaran 2013/2014. 

Pada penelitian ini dua kelas sampel mendapatkan perlakuan yang 

berbeda yaitu pada kelas eksperimen menggunakan model Creative Problem 

Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran dan pada kelas kontrol menggunakan 

pembelajaran ekspositori. Pelaksanaan pembelajaran pada siswa kelas eksperimen 

dan kontrol masing-masing dilaksanakan tiga kali pertemuan dengan rincian dua 

kali pertemuan menggunakan model dan satu kali pertemuan untuk tes 

kemampuan pemecahan masalah. 

Pembelajaran menggunakan model Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran diterapkan pada kelas eksperimen selama dua kali 

pertemuan, di mana setiap pertemuan terdiri dari 2x 40 menit. Begitu juga pada 

kelas kontrol, mulai diterapkan pembelajaran ekspositori selama dua kali 

petemuan, di mana setiap pertemuan terdiri dari 2 x 40 menit. 

Pada kelas eksperimen pembelajaran menggunakan model Creative 

Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran. Pada awal pembelajaran 

terlebih dahulu guru menjelaskan tentang model pembelajaran yang digunakan, 

tujuan pembelajaran serta memberikan motivasi kepada siswa. Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan awal yang memancing pemikiran siswa sehingga siswa 
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tertarik terhadap materi yang akan diajarkan. Guru menjelaskan sedikit materi 

prasyarat untuk materi luas dan volum kubus dan balok. Kemudian guru 

menjelaskan bagaimana menemukan rumus luas dan volum kubus dan balok. 

dengan bantuan CD pembelajaran dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang 

dibagikan guru kepada masing – masing siswa. 

Kemudian guru membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 

orang peserta didik, setelah itu guru memberikan soal latihan yang berisi 

permasalahan kepada masing-masing kelompok dan membimbing peserta didik 

untuk mengumpulkan informasi dari permasalahan yang diberikan. Peserta didik 

dari masing-masing kelompok diminta untuk saling mengungkapkan pendapatnya 

tentang strategi penyelesaian masalah yang diberikan. 

Selanjutnya guru memfasilitasi peserta didik dari masing-masing 

kelompok untuk mendiskusikan dan memilih strategi yang tepat dengan 

bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian 

peserta didik menerapkan strategi yang telah dipilih oleh masing-masing 

kelompoknya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, kemudian 

dilanjutkan dengan perwakilan dari kelompok tersebut untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya di depan kelas. Terakhir guru memberi tanggapan kepada 

kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Berdasarkan pembelajaran pada pertemuan I, pembelajaran masih terdapat 

kekurangan selama proses pelaksanaanya. Kinerja guru dalam pengelolaan 

pembelajaran belum terlaksana dengan sempurna karena model Creative Problem 

Solving (CPS) merupakan hal yang baru bagi peserta didik sehingga masih cukup 
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banyak penyesuaian yang harus dilakukan peserta didik. Partisipasi peserta didik 

sudah lumayan baik, sebagian anggota kelompok sudah berbagi tugas. Interaksi 

antar peserta didik sudah terlaksana dengan maksimal, mereka sudah saling 

bertanya dan menjelaskan dengan teman sekelompoknya. Kemampuan peserta  

didik  dalam menentukan strategi pemecahan masalah  untuk menyelesaikan soal 

diskusi sudah baik. Respon terhadap pertanyaan guru sudah baik, demikian juga 

komunikasi dalam kelompok. Kemampuan mereka dalam menghubungkan materi 

juga sudah berkembang. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan II sudah lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya. Peserta didik sudah cukup memahami model 

pembelajaran yang dirancang sehingga mengetahui tugas yang harus dilakukan. 

Perhatian peserta didik terhadap guru dan media pembelajaran juga lebih dari 

pertemuan sebelumnya. Peserta didik sudah asyik dengan materi mengenai materi 

volum kubus dan balok yang dipelajari,  menikmati media pembelajaran yang 

digunakan dalam penyampaian materi dan juga dalam kerja kelompok dan 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan selain itu, antusias saat mengerjakan 

tugas kelompok juga semakin tinggi. Peran guru dalam pertemuan ini sudah tidak 

terlalu banyak guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 

Hipotesis I menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah  siswa 

dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

Pembelajaran pada materi kubus dan balok mencapai ketuntasan belajar. Secara 

deskriptif banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 pada kelas eksperimen 

adalah 22 siswa dari 24 siswa. Artinya presentase ketuntasan belajar  dalam aspek 
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kemampuan pemecahan masalah adalah 91,6 %. Ketuntasan belajar secara 

statistik pada kelas eksperimen terlihat pada uji proporsi pihak kanan. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh              sedangkan nilai        

dengan      adalah          1,64 . Karena                 , maka H0 ditolak. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran mencapai ketuntasan belajar. 

Hipotesis II menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa 

dengan penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran lebih baik daripada kemampuan kemampuan 

pemecahan masalah siswa pada kelas kontrol. Untuk membandingkan mana yang 

lebih baik antara kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dilakukan uji t satu pihak (kanan). Berdasarkan uji t satu pihak 

(kanan) terhadap kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, dipeoleh               sedangkan               Karena 

              ,  maka H0  ditolak ini artinya kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

kontrol. 

Pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol adalah pembelajaran 

ekspositori.  Sama seperti di kelas eksperimen, pembelajaran dilakukan sebanyak 

dua kali pertemuan dan satu kali pertemuan untuk evaluasi. Metode yang 

digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Dalam 

pembelajaran ekspositori, guru menjelaskan materi secara urut, selanjutnya guru 
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memberikan beberapa contoh soal latihan. Kemudian guru memberikan soal-soal 

latihan untuk dikerjakan di buku latihan. Setelah selesai mengerjakan soal, 

beberapa peserta didik diminta untuk mengerjakan soal tersebut di papan tulis. 

Guru memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik mengenai hal-hal 

yang belum dipahami. Di akhir pembelajaran, guru menegaskan kembali tentang 

materi yang telah dipelajari kemudian memberi tugas rumah. 

Pada kelas dengan pembelajaran ekspositori, peserta didik mengikuti 

pelajaran dengan tenang karena guru dapat lebih mudah mengorganisasikan 

peserta didik. Peserta didik duduk dan memperhatikan guru menerangkan materi 

pelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik hanya menerima 

materi yang diberikan guru secara pasif dan berpusat pada guru karena guru 

mendominasi kegiatan pembelajaran dan siswa hanya berperan sebagai penerima 

informasi. Dalam pembelajaran, tidak ada interaksi yang berarti  di antara peserta 

didik, sehingga jarang terjadi proses berbagi ide-ide tertentu dalam menyelesaikan 

tugas-tugas pembelajaran. Hal semacam ini justru mengakibatkan guru kurang 

memahami pemahaman peserta didik, karena peserta didik yang sudah jelas atau 

belum hanya diam saja. Peserta didik yang belum jelas kadang tidak berani atau 

malu untuk bertanya pada guru. Pada waktu mengerjakan soal latihan hanya 

peserta didik yang pandai saja yang serius mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru sedangkan yang lain lebih asyik bercerita dengan temannya.  

Pada pembelajaran ekspositori tidak menggunakan sistem kelompok 

sehingga masalah yang diberikan harus dikerjakan sendiri, oleh karena itu 

pemahaman peserta didik dalam memahami arti atau maksud soal yang diberikan 
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agak lambat dan kecepatan berhitung pun agak lambat sehingga memakan banyak 

waktu, serta kemampuan pemecahan masalah peserta didik tidak berkembang, hal 

ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembelajaran sehingga kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik tidak akan meningkat.  

Dalam proses pembelajaran, baik di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol, siswa diarahkan untuk melatih kemampuan pemecahan masalahnya. 

Proses pembelajaran yang berlangsung sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberikan tes untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, kita ketahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah kelas eksperimen lebih baik dari kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol. Hal ini disebabkan karena kedua kelas ini diberi perlakuan 

yang berbeda. Pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD pembelajaran sedangkan pada 

kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran ekspositori.  

Suatu proses pembelajaran juga dikatakan efektif apabila seluruh peserta 

didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya. Hal ini dapat 

dilihat dari meningkatnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan 

kerjasama peserta didik dalam kelompoknya.  

Pelaksanaan model pembelajaran yang monoton dapat menyebabkan 

kejenuhan pada peserta didik, untuk lebih memotivasi dan menghindari kejenuhan 

pada peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dapat mengadakan 

variasi pembelajaran yang  inovatif dan menyenangkan, memberikan kesempatan 
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kepada peserta didik untuk mengkonstruk ide-ide mereka sendiri. Hambatan yang 

dialami selama proses pembelajaran kiranya dapat menjadi tinjauan bagi guru 

dalam melaksanakan pembelajaran serupa agar dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik.  

Penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan  CD pembelajaran memiliki langkah-langkah yang membuat peserta 

didik lebih aktif dan lebih dapat memahami materi serta dapat mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalahnya. Guru tidak sekadar memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik, melainkan memfasilitasi peserta didik untuk 

membangun  pengetahuannya sendiri sehingga peserta didik memiliki pemahaman 

yang lebih mantap terhadap materi luas dan volum kubus balok.  Hal tersebut 

sebagaimana yang telah diketahui secara luas di dunia pendidikan bahwa peserta 

didik akan lebih mantap dalam memahami suatu materi jika mereka tidak hanya 

mendengarkan atau melihat saja, peserta didik hendaknya berperan langsung 

dalam berinteraksi dengan lingkungan belajar untuk menerapkan dan 

mengkomunikasikan pengetahuannya. 

Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Ini 

sesuai dengan teori belajar Piaget yang menyatakan bahwa pembelajaran yang 

berpusat pada proses berfikir peserta didik dan peran peserta didik yang lebih 

diutamakan akan memberikan hasil yang lebih baik. Ini sesuai dengan model 

pembelajaran yang peneliti terapkan pada kelas eksperimen, bahwa pada kelas 
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eksperimen peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan 

adanya permasalahan yang harus mereka kerjakan sendiri dengan pola pikir 

mereka, berdiskusi dengan teman, tidak semata-mata hanya mendengarkan 

penjelasan dari guru itu jauh lebih mudah diingat oleh peserta didik.  

Sebagaimana teori belajar dari Jerome Bruner yang menyatakan bahwa 

pembelajaran itu harus menumbuhkan pengalaman baru dan dapat menarik 

peserta didik. Model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan 

CD pembelajaran merupakan model pembelajaran serta media yang belum pernah 

mereka temui sebelumnya, itu menjadi pengalaman baru bagi peserta didik yang 

membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil rata-rata tes kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen yang lebih baik dari kelas kontrol yang mana peserta 

didik hanya mendengarkan penjelasan dari guru tanpa ada diskusi kelompok 

ataupun permasalahan yang diberikan.  

Pada penelitian ini juga menunjukkan keberhasilan penerapan model 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD pembelajaran 

terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas ekperimen dengan 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah sebesar      , sedangkan rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol sebesar      . Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh bahwa kelas eksperimen mencapai ketuntasan belajar dengan 

presentase siswa yang memperoleh nilai ≥ 75 adalah sebesar 91,6% atau 22 siswa 

dari 24 siswa kelas eksperimen telah mencapai KKM. Analisis hasil tes 
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kemampuan pemecahan masalah dengan menggunakan uji perbedaan dua rata-

rata diperoleh hasil              sedangkan                           

      yang menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

eksperimen yang menerapkan model pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) berbantuan CD pembelajaran untuk materi luas dan volum kubus balok 

lebih baik daripada kelas dengan pembelajaran ekspositori.  

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab adanya perbedaan rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah antara peserta didik yang mendapat perlakuan 

model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

pembelajaran dengan peserta didik yang mendapat perlakuan pembelajaran 

ekspositori adalah sebagai berikut. 

(1) Pada model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

pembelajaran, guru menyediakan pengalaman belajar yang dirancang dalam 

bentuk kelompok yang membantu peserta didik dalam memahami materi dan 

membangun pengetahuannya sendiri dengan bimbingan guru. Akibatnya, 

peserta didik lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari. Pada 

pembelajaran ekspositori, peserta didik lebih pasif dalam menerima materi, 

sehingga kemampuan peserta didik dalam memahami materi sangat 

bergantung pada kemampuan individu. 

(2) Melalui model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)  berbantuan CD 

pembelajaran, pembelajaran menjadi lebih menarik karena menggunakan 

media sehingga peserta didik menjadi semangat dan termotivasi dalam 

kegiatan belajar mengajar. Indikator meningkatnya semangat peserta didik 
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tersebut adalah keaktifan peserta didik dalam menyampaikan pendapat, hasil 

diskusi, dan menangggapi pendapat temannya. Pada pembelajaran ekspositori, 

guru yang hanya menerangkan dan membahas soal secara klasikal yang 

membuat peserta didik kurang aktif dalam menyampaikan gagasan. Proses 

bertanya pun juga hanya akan didominasi oleh beberapa peserta didik yang 

memiliki keberanian cukup besar untuk menyampaikan pertanyaan atau 

menjawab pertanyaan guru. 

(3) Penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)  berbantuan 

CD pembelajaran membuat peserta didik lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka saling mendiskusikan 

masalah-masalah tersebut dengan temannya. Melalui diskusi dalam kelompok, 

akan terjalin komunikasi dimana peserta didik saling berbagi ide atau 

pendapat.  

(4) Pada pembelajaran kooperatif, pembagian kelompok dilakukan secara merata. 

Pada setiap kelompok, peserta didik yang memiliki kemampuan akademik 

tinggi dapat membantu peserta didik dengan kemampuan rendah pada saat 

berdiskusi memahami suatu konsep. Hal tersebut jarang terjadi pada 

pembelajaran ekspositori. 

Kelebihan dalam penelitian ini antara lain: (1) pembelajaran Creative 

Problem Solving (CPS) berbantuan CD pembelajaran dapat mengantarkan peserta 

didik mencapai ketuntasan belajar baik ketuntasan individual maupun klasikal, (2) 

pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD pembelajaran lebih 

baik digunakan untuk menumbuhkembangkan kemampuan pemecahan masalah 
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daripada pembalajaran ekspositori. Namun demikian dalam penelitian ini juga 

masih didapati kelemahan antara lain memerlukan waktu yang relatif lama 

daripada pembelajaran ekspositori.  

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat perbedaan perlakuan dan 

perilaku siswa dalam pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)  berbantuan CD pembelajaran 

pada materi kubus dan balok lebih mampu meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa daripada model pembelajaran ekspositori pada materi kubus dan 

balok. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Cahyono (2007) dan 

Maftukhin (2013) yang intinya menyatakan bahwa hasil belajar menggunakan model 

Creative Problem Solving (CPS) lebih baik daripada pembelajaran ekspositori. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(1) Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh materi 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran Creative Problem 

Solving berbantuan CD Pembelajaran dapat mencapai ketuntasan belajar 

baik secara individual maupun klasikal. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah siswa yang memperoleh materi 

pembelajaran dengan pembelajaran Creative Problem Solving berbantuan 

CD Pembelajaran lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah 

siswa yang memperoleh materi pembelajaran dengan pembelajaran 

ekspositori.  

Berdasarkan kedua simpulan yang telah diuraikan, maka diperoleh 

simpulan utama yaitu pembelajaran model Creative Problem Solving berbantuan 

CD Pembelajaran efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada pokok bahasan Kubus dan Balok. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

adalah sebagai berikut. 

1. Model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

pembelajaran dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran 

matematika di SMP N 1 Juwana Kabupaten Pati pada materi Kubus dan 

Balok.  

2. Guru matematika di SMP N 1 Juwana Kabupaten Pati diharapkan dapat 

menerapkan model pembelajaran Creative Problem Solving berbantuan CD 

pembelajaran untuk memberikan hasil belajar dan kemampuan pemecahan 

masalah yang lebih baik. 

3. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran Creative Problem Solving 

berbantuan CD pembelajaran hendaknya memperhatikan perencanaan 

waktu dan peningkatan kedisiplinan pada peserta didik sehingga 

pembelajaran dapat lebih efektif.  
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DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN  

( KELAS 8B) 

 

 

No. Nama Kode Peserta Didik 

1 Adinda Mega Chantika E-01 

2 Amaliyatur Rohmah E-02 

3 Ananta Ryan Ardianto  E-03 

4 Arga Pratama E-04 

5 Bregad Adi Amala E-05 

6 Dian Kartika E-06 

7 Dimas Bagus Yulianto E-07 

8 Dimas Yoga Sutrisno E-08 

9 Elsa Maylina Putri R. E-09 

10 Fahmi Nur Fajrianto E-10 

11 Ika Feby Astuti E-11 

12 Indah Lintang S. E-12 

13 Linda Rahmawati E-13 

14 Maharani Sukma E-14 

15 Malidia Pradhita N A E-15 

16 Melynia Evianti S A E-16 

17 Mia Alvenia E-17 

18 Muhammad Ihsan E-18 

19 Nadia Stovina E-19 

20 Ramadhan Arya P N E-20 

21 Silvia Putri Nur Mei D E-21 

22 Syaerul Rohman E-22 

23 Vidaliya Rizky Apriliana E-23 

24 Yusrizha Dafa Rizky E-24 

Lampiran 1 
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DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS KONTROL 

( KELAS 8A ) 

 

No. Nama Kode Peserta Didik 

1 Aji Akbar Velayatie K-01 

2 Ananda Batari Y. K-02 

3 Ayuni Wido Restuanti K-03 

4 Daniel Eko Yanuari K-04 

5 Firhatin Ni’mah K-05 

6 Fitri Melinia Ramandani K-06 

7 Imanualdi Bakuh Setyo N.  K-07 

8 Kelvin Aditya K-08 

9 Milenia Winadya Putri K-09 

10 Muhammad Ihsan A. K-10 

11 Nadya Malika Putri K-11 

12 Nola Monisa Intarwidi K-12 

13 Nurul Khilyati K-13 

14 Octavia Nur W. K-14 

15 Rahel Yuanita K-15 

16 Rahmad Abdul Wahid K-16 

17 Retno Rahayu K-17 

18 Ruis Pradina Deastuti K-18 

19 Safara Normalita K-19 

20 Tio Sandy Oktavianto K-20 

21 Tiza Darnayanti K-21 

22 Vinda Dwita Anjarsari K-22 

23 Zelotheo Ardilo Junior K-23 

 

 

Lampiran 2 
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DAFTAR  PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA 

( KELAS 8I ) 

 

No. Nama Kode Peserta Didik 

1 Aini Saniyah UC-01 

2 Arum Sekar Murdaya UC-02 

3 Aulia Mar’atus Sholihah UC-03 

4 Bagus Yudha UC-04 

5 Eka Merliyani Cindi Lorensa UC-05 

6 Elly Nur Fatimah UC-06 

7 Kurniawan Willy P. UC-07 

8 Lilis S. UC-08 

9 M. Hasan Jalaludin UC-09 

10 Maulidina Amalia P. UC-10 

11 Nadya Bella Amartha UC-11 

12 Nathania Celio Hartono Putri UC-12 

13 Rana Salsabella UC-13 

14 Ricario Succes UC-14 

15 Rio Bagus P. UC-15 

16 Riyan Adi Prasetyo UC-16 

17 Shofi Mandani UC-17 

18 Sorayya Nabila UC-18 

19 Ully Alfiani UC-19 

20 Vera Adinda Nurmiana UC-20 

21 Wahyu Arif S. UC-21 

22 Widiya Nurvita UC-22 

23 Yesi Feninda Nurarisa UC-23 

24 Yessika Nur Agni M. UC-24 

 

Lampiran 3 
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DATA AWAL SISWA KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

No. VIIIA VIIIB 

1 88 78 

2 83 83 

3 80 65 

4 70 67 

5 70 84 

6 85 69 

7 55 83 

8 48 81 

9 69 90 

10 62 80 

11 66 87 

12 90 80 

13 96 84 

14 67 56 

15 64 63 

16 76 50 

17 70 71 

18 76 84 

19 76 76 

20 82 65 

21 86 94 

22 79 78 

23 64 69 

24 - 76 

Rata-

rata 

74 75.54 

Lampiran 4 
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Uji Normalitas Data Awal 

 
Hipotesis 

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H₁ : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov 

 

Jumlah Data 47 

Rata-rata 74.91 

Standar Deviasi 11.10 

Nilai Zi Nilai 

Daerah Zi 

Peluang |peluang-luas 

daerah Zᵢ| 

48 -2.42348 0.0078 0.021277 0.013477 

50 -2.2434 0.0125 0.042553 0.030053 

55 -1.79319 0.0367 0.06383 0.02713 

56 -1.70314 0.0446 0.085106 0.040506 

62 -1.16289 0.123 0.087719 0.035281 

63 -1.07285 0.1423 0.12766 0.01464 

64 -0.9828 0.1635 0.148936 0.014564 

64 -0.9828 0.1635 0.170213 0.006713 

65 -0.89276 0.1867 0.191489 0.004789 

65 -0.89276 0.1867 0.212766 0.026066 

66 -0.80272 0.2119 0.234043 0.022143 

67 -0.71268 0.2388 0.255319 0.016519 

67 -0.71268 0.2388 0.276596 0.037796 

69 -0.53259 0.2981 0.297872 0.000228 

69 -0.53259 0.2981 0.319149 0.021049 

69 -0.53259 0.2981 0.340426 0.042326 

70 -0.44255 0.33 0.361702 0.031702 

70 -0.44255 0.33 0.382979 0.052979 

71 -0.35251 0.3632 0.404255 0.041055 

76 0.097706 0.5359 0.425532 0.110368 

76 0.097706 0.5359 0.446809 0.089091 

76 0.097706 0.5359 0.468085 0.067815 

76 0.097706 0.5359 0.489362 0.046538 

Lampiran 5 
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Pengujian Hipotesis 

Nilai D hitung diperoleh = 0,110368. Sementara nilai D tabel diperoleh dari 

    

√ 
 

    

√  
         

Kriteria pengujian adalah terima Ho jika D hitung < D tabel. 

Karena 0,110368 < 0,1983 artinya D hitung < D tabel, maka Ho diterima. 

Jadi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 

 

76 0.097706 0.5359 0.510638 0.025262 

76 0.097706 0.5359 0.531915 0.003985 

78 0.277791 0.6064 0.553191 0.053209 

78 0.277791 0.6064 0.574468 0.031932 

79 0.367833 0.6406 0.595745 0.044855 

80 0.457875 0.6736 0.617021 0.056579 

80 0.457875 0.6736 0.638298 0.035302 

80 0.457875 0.6736 0.659574 0.014026 

81 0.547918 0.7054 0.680851 0.024549 

82 0.63796 0.7357 0.702128 0.033572 

83 0.728003 0.7642 0.723404 0.040796 

83 0.728003 0.7642 0.744681 0.019519 

83 0.728003 0.7642 0.765957 0.001757 

84 0.818045 0.791 0.787234 0.003766 

84 0.818045 0.791 0.808511 0.017511 

84 0.818045 0.791 0.829787 0.038787 

85 0.908088 0.8159 0.851064 0.035164 

86 0.99813 0.8389 0.87234 0.03344 

87 1.088173 0.8599 0.893617 0.033717 

88 1.178215 0.879 0.914894 0.035894 

90 1.3583 0.9115 0.93617 0.02467 

90 1.3583 0.9115 0.957447 0.045947 

94 1.71847 0.9564 0.978723 0.022323 

96 1.898555 0.9706 1 0.0294 

   D hitung 0.110368 
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Uji Homogenitas Data Awal 

Hipotesis 

Ho :     
    

 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang sama 

H₁ :   
    

 , artinya kedua kelompok sampel mempunyai varians yang tidak 

sama  

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Varians. 

Kriteria Pengujian:  

Kriteria pengujiannya adalah jika Fhitung ≥          dengan   adalah dk pembilang 

dengan rumus n1- 1  dan   adalah dk penyebut dengan rumus n2- 1 maka tolak  H0 

dan sebaliknya. 

Rumus Varians: 

  
                

                
 

Tabel perhitungan 

No. Kode VIIIA Kode VIIIB 

1 K-01 88 E-01 78 

2 K-02 83 E-02 83 

3 K-03 80 E-03 65 

4 K-04 70 E-04 67 

5 K-05 70 E-05 84 

6 K-06 85 E-06 69 

7 K-07 55 E-07 83 

8 K-08 48 E-08 81 

9 K-09 69 E-09 90 

10 K-10 62 E-10 80 

11 K-11 66 E-11 87 

Lampiran 6 
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12 K-12 90 E-12 80 

13 K-13 96 E-13 84 

14 K-14 67 E-14 56 

15 K-15 64 E-15 63 

16 K-16 76 E-16 50 

17 K-17 70 E-17 71 

18 K-18 76 E-18 84 

19 K-19 76 E-19 76 

20 K-20 82 E-20 65 

21 K-21 86 E-21 94 

22 K-22 79 E-22 78 

23 K-23 64 E-23 69 

24   E-24 76 

Jumlah  1702  1813 

Rata-

rata 

 74  75.54167 

Varians  135.7273  116.6069 

 

Dari table diperoleh Fhitung  
        

        
        

Dengan dk pembilang = 22 dan dk penyebut = 23 diperoleh F tabel = 2,2325 

Karena F hitung < F tabel. akibatnya H0 diterima. Artinya data awal yang diperoleh 

baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang digunakan dalam penelitian 

mempunyai varians yang homogen. 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

Hipotesis: 

        , artinya rata – rata kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol 

          artinya rata – rata kelas eksperimen tidak sama dengan kelas kontrol 

Uji statistik yang digunakan adalah uji t dengan α = 5 % 

Kriteria Pengujian 

Kriteria yang digunakan adalah H0 diterima jika –ttabel < thitung < ttabel dengan α = 5 

% dan dk = ( n1 + n2 – 2 ) dan sebaliknya. 

Rumus uji statistik t 

  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

  √
 
  

 
 
  

 

Perbedaan nilai awal kelas eksperimen dan kontrol 

Data Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata – rata 75,54 74 

Varians 116,6069 135,7273 

Simpangan Baku 10,79 11,65 

n 24 23 
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Rumus – rumus yang digunakan: 

1) Menghitung varians gabungan:  

 

   
        

          
 

       
  

                           

       
 = 125,9546 

 
(2) Statistik yang digunakan adalah:  

 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

  √
 

  
 

 

  

  = 
        

√
        

  
 

        

  

  = 0,47 

Dari perhitungan diperoleh thitung = 0,47 

Dengan α = 5 % dan dk = ( n1 + n2 – 2 ) = ( 24 + 23 – 2 ) = 45 diperoleh ttabel = 

2,01. 

Oleh karena – 2,01 < 0,47 < 2,01 maka Ho diterima. Artinya tidak terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mempunyai kemampuan yang 

sama sebelum dikenai perlakuan. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP N 1 Juwana 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Luas Permukaan dan Volum Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi : Sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar    : Menghitung luas  permukaan volum kubus, balok, prisma dan limas 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Indikator Soal Aspek 

Berfikir 

Bentuk Soal No. Butir Indikator  Kemampuan Pemecahan Masalah  

Menentukan 

volum balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 1 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

1. Menunjukkan pemahaman masalah, 

2. Mengorganisasi data dan memilih 

L
am

p
iran

 8
 



 
 
 

 

1
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dan 7) informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah, 

3. Menyajikan masalah secara matematik 

dalam berbagai bentuk,  

4. Memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat, 

5. Mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, 

6. Membuat dan menafsirkan model 

matematika dari suatu masalah dan 

7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

Menentukan 

waktu untuk 

mengisi volum 

balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 2,8 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 

Menentukan luas 

permukaan balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 3,7,10 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 

Menentukan 

panjang rusuk 

kubus 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 4 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 

Menentukan 

volum minimum 

balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 5 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 



 
 
 

 

1
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dan 7) 

Menentukan 

tinggi balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 6 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 

 

Menentukan 

tinggi kenaikan 

air 

 

Pemecahan 

Masalah 

 

Uraian 

 

9 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang KodePos 

50229 Telp. (024) 8508112 
 

 TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Materi Pokok  : Luas dan Volum Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Jumlah Soal  : 10 butir soal uraian 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

1. Tuliskan identitas Anda pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Kerjakan terlebih dahulu butir soal yang menurut Anda mudah. 

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

4. Bekerjalah secara jujur. 

 

Kerjakan soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan 

1. Jus jeruk dikemas dalam kotak berbentuk balok dengan ukuran 4 cm × 6 

cm ×8 cm. Produsen jus mengubah kemasan kotak dengan ukuran 6 cm × 

6 cm × 4 cm agar terlihat lebih menarik. Harga jus jeruk dengan ukuran 

berbeda itu adalah sama. Apakah volume jus jeruk dalam kedua kemasan 

itu sama?Jika tidak,berapa cm3 perubahannya? 

 

2. Suatu kolam renang memiliki kedalaman yang bertahap seperti gambar di 

bawah.Kolam renang tingkat I kedalamannya 1 m, tingkat II lebih dalam 1 

m dari tingkat I, dan tingkat III lebih dalam 2 m dari tingkat II. Panjang 

kolam 10 m. Lebar kolam tingkat I = 5 m, tingkat II = 6 m, dan tingkat III 
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= 7 m. Jika kolam diisi dengan debit 50m
3
/jam, maka berapa lama waktu 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam renang tersebut? 

 

3. Dina memiliki kotak berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 

5cm, dan tinggi 4 cm. Agar kotak terlihat indah, Dina akan menempeli 

kotak tersebut dengan kertas kado. Untuk keperluan tersebut, Dina pergi 

ke toko untuk membeli selembar kertas kado. Toko menyediakan dua jenis 

kertas kado. Jenis I berukuran 30 cm × 22 cm dan jenis II berukuran 32 cm 

× 20 cm. Jika Dina ingin meminimalkan sisa kertas kado setelah 

digunakan untuk membuat kotak kado, maka kertas jenis mana yang harus 

dibelinya? 

 

4. Ira memiliki 2 penampung air berbentuk kubus. Penampung air pertama 

memiliki panjang rusuk 4 dm. Perbandingan volume penampung air 

pertama dengan penampung air kedua adalah 8 : 27. Berapakah panjang 

rusuk penampung air kedua? 

 

5. Produsen minuman mengemas produknya dalam kotak berbentuk balok 

dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 12 cm. Untuk 

meningkatkan penjualan, produsen akan melakukan promo ekstra isi 

25%.Berapakah volume minuman pada masa promo? 
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6. Suatu bak air berbentuk balok berukuran panjang 2 m, lebar 1 m, dan 

tinggi 0,5 m. Bak air tersebut terisi air dengan ketinggian 0,3 m dari dasar 

bak air. Berapakah kekurangan air  yang dibutuhkan untuk mengisi bak 

sampai penuh? 

 

7. Sebuah ruang kerja berukuran panjang 4 m, lebar 3 m, dan tinggi 3 m. 

Dinding dan atap ruangan itu akan dicat ulang. Jika 1 kaleng cat dapat 

digunakan untuk 6 m
2
 , maka banyak cat yang diperlukan untuk mengecat 

ruangan tersebut adalah? 

 

 

8. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran  bagian 

dalamnya 0,8 m x 1 m x 1,2 m. Jika bak tersebut diisi air yang mengalir 

dengan kecepatan 12 liter per menit, berapa waktu yang dibutuhkan untuk 

mengisi bak tersebut? 

 

 

9. Sebuah benda logam berbentuk kubus dimasukkan dalam bejana 

berbentuk balok sehingga benda tersebut tenggelam dan permukaan air 

menjadi naik. Jika panjang rusuk benda logam 5 cm, alas bejana berukuran 
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10 cm x 6 cm,dan tinggi air semula 5 cm hitunglah tinggi kenaikan air! 

 

 

10. Suatu perusahaan makanan mengemas produknya dalam kotak yang 

berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 5 

cm. Kotak kemasan tersebut terbuat dari kertas. Perusahaan tersebut 

memiliki kertas yang ukuran luasnya 1 m
2
. Berapakah banyak kemasan 

yang dapat dibuat dari selembar kertas? 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

SOAL TES UJI COBA 

Materi Pokok            : Luas dan Volum Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Jumlah Soal  : 10 butir soal uraian 

No. Butir Penyelesaian Skor 

1 Diketahui: 

Ukuran kotak lama = 4 cm x 6 cm x 8 cm 

Ukuran kotak baru = 6 cm x 6 cm x 8 cm 

Ditanyakan: 

Apakah volume jus sama dan perubahannya 

Jawab: 

V kotak lama = p x l x t 

               = 4 cm x 6 cm x 8 cm 

                =  192 cm
3
 

V kotak baru = p x l x t 

               = 6 cm x 6 cm x 4 cm 

                =  144 cm
3
 

Perubahan volume = 192 – 144 = 48 cm
3
 

Jadi volume jus tidak sama dan perubahannya 48 cm
3
 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

1 

 Total skor 10 

2 Diketahui: 

p1 = 10 m,    l2 = 1 + 1 = 2 m 

l1 = 5 m,     t2 = 5 m 

t1 = 1 m,  p3 = 2 + 2 = 4 m 

p2 = 10 m, l3 = 7 m 

2 
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t3 = 5 m 

Ditanyakan: 

Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam 

Penyelesaian: 

V1 = p1 x l1 x t1 = 10 x 5 x 1 = 50 

V2 = p2 x l2 x t2 = 10 x 6 x 2 = 120 

V3 = p3 x l3 x t3 = 10 x 7 x 4 = 280 

V1 + V2 + V3 = 50 + 120 + 280 = 450 

t = 
 

 
 =  

   

  
 = 9 

Jadi waktu yang diperlukan adalah 9 jam 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

 Total skor 10 

3 Diketahui: 

p = 20 cm 

l = 5 cm 

t = 4 cm 

Ukuran jenis kertas I = 30 cm x 22 cm 

Ukuran kertas jenis II = 32 cm x 20 cm 

Ditanyakan: 

Kertas jenis mana yang harus dibeli Dina. 

Penyelesaian: 

Lp = 2 ( p x l + p x t + l x t ) 

   Lp = 2 ( 20 x 5 + 20 x 4 + 5 x 4 ) 

   Lp = 2 (200) = 400 

LkertasI = 30 x 22 = 660 

LkertasII = 32 x 20 = 640 

Karena kertas jenis II lebih kecil daripada kertas jenis I 

Jadi Dina harus membeli kertas jenis II. 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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 Total skor 10 

4 Diketahui: 

s = 4 dm 

Vpertama : Vkedua = 8 : 27 

Ditanyakan: 

Panjang rusuk penampung air baru  

Penyelesaian: 

Vpertama = s x s x s = 4 x 4 x 4 = 64 

Vkedua    = 
  

 
 x 64 = 216 

Skedua =√      
 

 

           = √   
 

 = 6 

Jadi panjang rusuk penampung air baru adalah 6 dm. 

bak sampai penuh adalah 0,4 m3 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 Total skor 10 

5 Diketahui: 

p = 5 cm 

l = 3 cm 

t = 12 cm 

Ekstra isi 25% 

Ditanyakan: 

Volume minuman pada masa promo  

Jawab: 

Vlama = p x l x t  

          = 5 x 3 x 12  

          = 180 cm
3
 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 
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Ekstra isi = 
  

   
 x 180 = 45 

Vlama + ekstra isi = 180 + 45 = 225 

Jadi volume minuman pada masa promo adalah 225 

cm
3
 

2 

1 

1 

 

 Total skor 10 

6 Diketahui: 

p = 2 m 

l  = 1 m 

t  = 0,5 m 

Ketinggian air = 0,3 m 

Ditanyakan: 

Kekurangan volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 

bak sampai penuh 

Jawab: 

 Vb = Vbak – Vasal 

       = ( p x l x t ) – ( p x l x tair ) 

      ( 2 x 1 x 0,5 ) – ( 2 x 1 x 0,3) 

     = 1 – 0,6 = 0,4 

Jadi kekurangan volume air yang dibutuhkan untuk 

mengisi 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

 

1 

 

 Total skor 10 

7 Diketahui: 

p  = 4 m, l = 3 m, t = 3 m 

1 kaleng cat untuk 6 m
2
 

Ditanyakan: 

Berapa banyak cat yang diperlukan untuk mengecat 

ruangan 

Jawab: 

2 

 

 

1 
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     Lp = 2 ( p x l + p x t + l x t ) 

  Lp = 2 ( 4 x 3 + 4 x 3 + 3 x 3 )  

  Lp = 2 ( 12 + 12 + 9 ) = 66 

Banyak cat = 
  

 
 = 11 

Jadi Banyak cat yang diperlukan untuk mengecat 

ruangan tersebut adalah 11 kaleng. 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 Total skor 10 

8 Diketahui: 

p = 0,8 cm, l = 1 m, t = 1,2 m 

Kecepatan air 12l /mnt 

Ditanyakan: 

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak 

tersebut 

Jawab: 

V = p x l x t 

   = 0,8 x 1 x 1,2 

   = 0,96 m3 = 960 l 

t =  
 

 
 = 

   

  
 = 80 menit 

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut 

adalah 80 menit. 

2 

 

 

1 

 

 

2 

1 

1 

2 

 

1 

 Total skor 10 

9 Diketahui: 

rkubus = 5cm 

pbejana =10cm 

lbejana = 6cm 

tair = 5cm 

Ditanyakan: 

2 
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Tinggi kenaikan air 

Jawab: 

Volume kubus = 5 x 5 x 5 = 125 cm
3 

Volume air dalam bejana = p x l x t 

                     = 10 x 6 x 5 = 300 cm
3 

Volume bejana setelah benda dimasukkan 

Vkubus + Vbejana = 125 + 300 = 425 cm
3 

tair sekarang = 
   

  
 = 7 cm 

Tinggi kenaikan air = t air sekarang – t air semula 

                              = 7 – 5 = 2 cm 

Jadi tinggi kenaikan air adalah 2 cm 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

 Total skor 10 

10 Diketahui: 

p = 20 cm, l = 15 cm, t = 5 cm 

L = 1 m
2
 = 10.000 cm

2
 

Ditanyakan: 

Banyak kemasan yang dapat dibuat dari selembar  

Penyelesaian: 

Lp = 2 ( p x l + p x t + l x t ) 

  Lp = 2 ( 20 x 15 + 20 x 5 + 15 x 5 ) = 950 

10.000 : 950 = 10,526  

Jadi banyak kemasan yang dapat dibuat dari selembar 

kertas adalah 10 kemasan. 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 Total skor 10 

 Skor keseluruhan 100 
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DATA HASIL UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No. Kode Butir Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC-01 10 8 10 8 8 8 8 10 8 6 

2 UC-02 10 8 10 7 5 8 8 10 6 6 

3 UC-03 6 8 6 10 6 6 8 6 6 2 

4 UC-04 8 6 8 6 6 4 6 8 4 8 

5 UC-05 8 6 10 5 8 6 6 10 4 4 

6 UC-06 6 6 8 10 10 6 6 8 6 4 

7 UC-07 6 8 4 3 10 10 8 4 4 6 

8 UC-08 8 8 4 4 8 8 8 4 4 6 

9 UC-09 10 4 8 8 8 6 4 8 6 4 

10 UC-10 10 10 6 5 10 6 10 6 4 2 

11 UC-11 8 8 4 6 6 2 8 4 2 2 

12 UC-12 8 6 4 4 10 4 6 4 2 2 

13 UC-13 10 6 4 7 8 4 6 4 2 2 

14 UC-14 6 6 4 2 8 4 6 4 2 2 

15 UC-15 10 4 4 3 8 4 4 4 4 2 

16 UC-16 8 4 4 2 6 6 4 4 0 4 

17 UC-17 8 2 6 4 8 2 2 6 4 2 

18 UC-18 6 8 6 2 8 0 8 6 2 2 

19 UC-19 8 2 4 4 10 2 2 4 2 2 

20 UC-20 8 4 6 4 6 4 4 6 2 2 

21 UC-21 10 2 4 4 8 2 2 4 2 2 

22 UC-22 6 6 4 4 6 2 6 4 2 0 

23 UC-23 8 2 2 8 2 0 2 2 0 0 

24 UC-24 6 4 2 6 6 0 4 2 2 0 
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Validitas Soal Uji Coba 

Validitas dalam penelitian diuji dengan menggunakan SPSS 18 dengan uji Corrected 

Item-Total Correlation (Priyatno, 2008: 17). Kriteria pengujian adalah Jika     ≥        

dengan sig. 0,05 maka soal tersebut dikatakan valid. Nilai        dengan df = 24 adalah 

0,404. Hasil penghitungan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel item total 

statistics. 

 

Tabel Validitas Soal 

No. 

Soal 

Corrected Item-Total Correlation 

(   ) 

       Validitas 

1. 0,186 0,404 Tidak Valid 

2. 0,579 0,404 Valid 

3. 0,764 0,404 Valid 

4. 0,280 0,404 Tidak Valid 

5. 0,206 0,404 Tidak Valid 

6. 0,721 0,404 Valid 

7. 0,579 0,404 Valid 

8. 0,764 0,404 Valid 

9. 0,829 0,404 Valid 

10 0,669 0,404 Valid 
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Uji Reliabilitas Soal Uji Coba 

 

Reliabilitas dalam penelitian diuji dengan menggunakan SPSS 18 dengan uji 

Alpha Cronbach. Soal evaluasi dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha lebih 

besar dari nilai r kritis product moment (Priyatno, 2008: 25). Hasil perhitungan 

nilai reliabilitas sebagai berikut: 

 

Pada tabel Reliability Statistics, nilai Cronbach's Alpha adalah 0,855 dan nilai 

       dengan df = 24 adalah 0,404 menunjukkan bahwa tiap butir soal reliabel. 
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PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL NOMOR 6 

 

Rumus: 

taraf kesukaran = 
    

                             
 

Dengan rumus mean: 

mean = 
                                 

                                
 

Kriteria: 

 

 

 

 

Perhitungan: 

 

No. Kode 

Siswa 

Butir 6 

1 UC-01 8 

2 UC-02 8 

3 UC-03 6 

4 UC-04 4 

5 UC-05 6 

6 UC-06 6 

7 UC-07 10 

8 UC-08 8 

9 UC-09 6 

10 UC-10 6 

Taraf Kesukaran Keterangan 

0% ≤ TK ≤  30% Soal Sukar 

30% < TK ≤ 70% Soal Sedang 

70% < TK ≤ 100% Soal Mudah 
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11 UC-11 2 

12 UC-12 4 

13 UC-13 4 

14 UC-14 4 

15 UC-15 4 

16 UC-16 6 

17 UC-17 2 

18 UC-18 0 

19 UC-19 2 

20 UC-20 4 

21 UC-21 2 

22 UC-22 2 

23 UC-23 0 

24 UC-24 0 

Jumlah 104 

Mean 4.333333 

Skor Max 10 

TK 0.433333 

 

Berdasarkan tabel pada analisis butir soal diperoleh: 

Mean = 
   

  
 = 4,333 

TK =  
     

  
   

         = 0,4333 

Karena TK = 0,4333  maka berdasarkan tabel Kriteria Taraf Kesukaran, butir 

nomor 6 taraf kesukarannya adalah sedang.  

Untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 
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DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 

 
Daya pembeda dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan SPSS 18 independent 

sample t-test dengan kriteria butir soal memiliki daya pembeda yang signifikan jika 

signifikansinya (sig. 2-tailed) kurang dari taraf signifikansi 0,05. Hasil penghitungan 

dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel independent sample t-test. Hasil 

perhitungan daya pembeda soal dengan taraf signifikansi 0,05 adalah sebagai berikut: 

No. 

Soal 

Sig.(2-tailed) 

 

Taraf signifikansi 

 

Keterangan 

1 0,612 0,05 Tidak Signifikan 

2 0,000 0,05 Signifikan 

3 0,003 0,05 Signifikan 

4 0,251 0,05 Tidak Signifikan 

5 0,254 0,05 Tidak Signifikan 

6 0,000 0,05 Signifikan 

7 0,000 0,05 Signifikan 

8 0,003 0,05 Signifikan 

9 0,000 0,05 Signifikan 

10 0,003 0,05 Signifikan 
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Hasil Analisis Soal Uji Coba Instrumen Yang Dipakai 

 

No. 

Butir 

Validitas Daya Beda Kriteria 

Soal 

Keterangan Soal 

1. Tidak Valid Tidak Signifikan Mudah Tidak Dipakai 

2. Valid Signifikan Sedang Dipakai 

3. Valid Signifikan Sedang Dipakai 

4. Tidak Valid Tidak Signifikan Sedang Tidak Dipakai 

5. Tidak Valid Tidak Signifikan Mudah Tidak Dipakai 

6. Valid Signifikan Sedang Dipakai 

7. Valid Signifikan Sedang Dipakai 

8. Valid Signifikan Sedang Dipakai 

9. Valid Signifikan Sedang Dipakai 

10. Valid Signifikan Sukar Dipakai 

 

 

  

Lampiran 16 
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SILABUS 

Sekolah  : SMP N 1 JUWANA 

Kelas/Semester : VIII/2 

Subjek  : Matematika 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN 

 

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

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Ajar 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 
Sumber Pengembangan 

Karakter 
5.3 Menghitung 

luas permukaan 

dan volum 

kubus, balok, 

prisma tegak 

dan limas 

Luas 

permukaan 

Kubus dan 

Balok  

Mencari 

rumus luas 

permukaan 

kubus, balok, 

dan 

menghitung 

luasnya.

  

1.Menemukan rumus 

luas permukaan kubus 

dan balok. 

2.Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok.  

Jenis:  

Tugas Kelompok  

 

 

Instrumen:  

Tes tertulis uraian  

2x40 

menit 
1.Buku 

paket 

matematika 

untuk kelas 

VIII  

( Erlangga) 

2. Sumber 

lain yang 

relevan. 

Toleransi, 

tanggung 

jawab, mandiri, 

demokratis, 

komunikatif, 

teliti, kerja 

keras 

Volum 

Kubus 

Mencari 

rumus volum 

1.Menemukan rumus 

volum kubus dan balok. 

Jenis:  

Tugas Kelompok  

2x40 

menit 

1.Buku 

paket 

L
am

p
iran

 1
7
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dan 

Balok 

kubus, balok, 

dan 

menghitung 

volumnya 

2.Menghitung volum 

kubus dan balok.  

 

 

Instrumen:  

Tes tertulis uraian 

matematika 

untuk kelas 

VIII  

( Erlangga) 

2. Sumber 

lain yang 

relevan. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

   

  Sekolah   :  SMP N 1 Juwana 

    Mata Pelajaran  : Matematika 

    Kelas / Semester  : VIII / 2  

    Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

    Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit 

     Pertemuan  : 1 

A. STANDAR KOMPETENSI     

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

ukurannya. 

B. KOMPETENSI DASAR     

5.3. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN     

Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik dapat : 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

 Karakter peserta didik yang diharapkan :   
 

1. Rasa ingin tahu 

2. Aktif 

4. Percaya diri 

5. Kritis 

Lampiran 18 
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3. Kreatif 

E. MATERI PEMBELAJARAN     

1. Luas permukaan kubus  

2. Luas permukaan balok 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran : Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

Pembelajaran. 

2. Metode Pembelajaran   : Ceramah (Demonstrasi), Tanya jawab, diskusi kelompok , 

presentasi. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Langkah – Langkah Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, yaitu dengan 

memberi salam, berdoa, presensi dan menyapa peserta 

didik. 

  Guru menyampaikan materi pokok yang akan diajarkan. 

  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan 

digunakan agar proses pembelajaran berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan.  

 Peserta didik diberi motivasi mengenai manfaat materi luas 

kubus dan balok dan masalah kontekstual berkenaan 

dengan materi ini. (Motivasi) 

 Guru melakukan apersepsi  dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan (good question) kepada peserta 

5 Menit 
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didik untuk menyebutkan benda-benda  yang berbentuk 

kubus dan balok, luas persegi dan persegipanjang, 

(Apersepsi) 

2. Kegiatan Inti 

 Guru membagikan LKPD 01 dan 02 kepada peserta 

didik. 

 Guru membimbing peserta didik untuk bersama-sama 

menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

dengan bantuan CD Pembelajaran dan LKPD  01 dan 02. 

(Eksplorasi,Menyenangkan,Menantang,Interaktif) 

Fase : Klarifikasi Masalah  

 Guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa 

kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 anak. 

(Elaborasi, Menyenangkan)  

 Guru membagikan soal latihan yang berisi 4 permasalahan 

kepada masing-masing kelompok. 

(Eksplorasi, Mandiri, Menantang ) 

 Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi dari penyelesaian masalah nomor 1 sampai 4 

yang diberikan.  

Fase: Brainstorming 

 Masing-masing peserta didik dari masing-masing 

kelompok diminta untuk saling mengungkapkan 

pendapatnya tentang strategi penyelesaian masalah nomor 

1 sampai 4 yang diberikan. 

(Elaborasi, Mandiri, Kreativitas) 

65 Menit 
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Fase: Evaluasi dan Seleksi  

 Guru memfasilitasi peserta didik pada masing-masing 

kelompok agar saling mendiskusikan dan memilih strategi 

yang tepat dengan bersungguh-sungguh untuk 

menyelesaikan masalah nomor 1 sampai 4 yang diberikan.  

Fase: Implementasi 

 Peserta didik menerapkan strategi yang telah dipilih oleh 

masing-masing kelompoknya untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan, kemudian guru meminta 

perwakilan dari kelompok tersebut untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.  

 Guru memberi tanggapan kepada kelompok yang telah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

( Konfirmasi, Mandiri, Menyenangkan ) 

3. Kegiatan Penutup 

 Peserta didik dengan bimbingan guru menarik kesimpulan 

dari kegiatan pembelajaran dan menunjuk salah satu 

peserta didik untuk mengungkapkannya.  

 Guru memberi PR di buku paket hal. 316- 317 latihan 6 

nomor 1-7 untuk mendalami materi.  

 Guru memberikan motivasi mengingatkan peserta didik 

untuk selalu belajar.  

 Guru menutup pelajaran dan meninggalkan kelas tepat 

waktu. 

5 Menit 
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H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Sumber :  

- Buku Paket Matematika Kelas VIII. 

- Buku Referensi lain yang relevan. 

Alat : 

- LCD 

- CD Pembelajaran 

- LKPD 

- Laptop 

I. PENILAIAN 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : pengerjaan LKPD dan soal diskusi 

Tes akhir : tidak ada 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

                   Zullaikah,S.Si 

NIP. 19850702 201001 2 029 

           Juwana,   Maret  2014 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Fitriana Mustika R. 

NIM 4101410038 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

   

  Sekolah   :  SMP N 1 Juwana 

    Mata Pelajaran  : Matematika 

    Kelas / Semester  : VIII / 2  

    Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

    Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit 

     Pertemuan  : 2 

A. STANDAR KOMPETENSI     

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

menentukan ukurannya. 

B.   KOMPETENSI DASAR     

5.3. Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma dan limas. 

C.   INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

1. Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

2. Menghitung volum kubus dan balok. 

D.   TUJUAN PEMBELAJARAN     

Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran, pada akhir 

pembelajaran diharapkan peserta didik dapat : 

1. Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

2. Menghitung volum kubus dan balok. 

 Karakter peserta didik yang diharapkan :   
 

1. Rasa ingin tahu 

2. Aktif 

3. Percaya diri 

4. Kritis 
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5. Kreatif 

E.MATERI PEMBELAJARAN     

1.Volum kubus  

2.Volum balok 

F.MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran: Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD 

Pembelajaran. 

2. Metode Pembelajaran: Ceramah (Demonstrasi), Tanya jawab, diskusi kelompok , 

presentasi. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Langkah – Langkah Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, yaitu dengan 

memberi salam, berdoa, presensi dan menyapa 

peserta didik. 

  Guru menyampaikan materi pokok yang akan 

diajarkan. 

  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Guru menyampaikan model pembelajaran yang akan 

digunakan agar proses pembelajaran berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan.  

 Peserta didik diberi motivasi mengenai manfaat 

materi volum kubus dan balok dan masalah 

kontekstual berkenaan dengan materi ini.  

(Motivasi) 

5 Menit 
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 Guru melakukan apersepsi  dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan (good question) kepada 

peserta didik untuk menyebutkan benda-benda  yang 

berbentuk kubus dan balok, luas persegi dan 

persegipanjang, (Apersepsi) 

2. Kegiatan Inti 

 Guru membagikan LKPD 03 dan 04 kepada peserta 

didik. 

 Guru membimbing peserta didik untuk bersama-

sama menemukan rumus luas permukaan kubus dan 

balok dengan bantuan CD Pembelajaran dan LKPD  

03 dan 04. 

(Eksplorasi,Menyenangkan,Menantang,Interaktif) 

Fase : Klarifikasi Masalah  

 Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 

beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4 

anak. (Elaborasi, Menyenangkan)  

 Guru membagikan soal latihan yang berisi 5 

permasalahan kepada masing-masing kelompok. 

(Eksplorasi, Mandiri, Menantang ) 

 Guru membimbing peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi dari penyelesaian masalah 

nomor 1 sampai 5 yang diberikan.  

Fase: Brainstorming 

 Masing-masing peserta didik dari masing-masing 

65 Menit 
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kelompok diminta untuk saling mengungkapkan 

pendapatnya tentang strategi penyelesaian masalah 

nomor 1 sampai 5 yang diberikan. (Elaborasi, 

Mandiri, Kreativitas) 

Fase: Evaluasi dan Seleksi  

 Guru memfasilitasi peserta didik pada masing-

masing kelompok agar saling mendiskusikan dan 

memilih strategi yang tepat dengan bersungguh-

sungguh untuk menyelesaikan masalah nomor 1 

sampai 5 yang diberikan.  

Fase: Implementasi 

 Peserta didik menerapkan strategi yang telah dipilih 

oleh masing-masing kelompoknya untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan, kemudian 

guru meminta perwakilan dari kelompok tersebut 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan 

kelas.  

 Guru memberi tanggapan kepada kelompok yang 

telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

   ( Konfirmasi, Mandiri, Menyenangkan ) 

3. Kegiatan Penutup 

 Peserta didik dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran dan 

menunjuk salah satu peserta didik untuk 

mengungkapkannya.  

 Guru memberi PR di buku paket hal. 320- 321 

5 Menit 
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latihan 7 nomor 1-7 untuk mendalami materi.  

 Guru memberikan motivasi mengingatkan peserta 

didik untuk selalu belajar.  

 Guru menutup pelajaran dan meninggalkan kelas 

tepat waktu. 

 
H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Sumber :  

- Buku Paket Matematika Kelas VIII. 

- Buku Referensi lain yang relevan. 

Alat : 

- LCD       - CD Pembelajaran 

- LKPD     - Laptop 

I. PENILAIAN 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : pengerjaan LKPD dan soal diskusi 

Tes akhir : tidak ada 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

                   Zullaikah,S.Si 

NIP. 19850702 201001 2 029 

           Juwana,  25 Maret  2014 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Fitriana Mustika R. 

NIM 4101410038 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

   

  Sekolah   :  SMP N 1 Juwana 

    Mata Pelajaran  : Matematika 

    Kelas / Semester  : VIII / 2  

    Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

    Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit 

     Pertemuan  : 1   

 

A. STANDAR KOMPETENSI     

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

menentukan ukurannya. 

B.   KOMPETENSI DASAR     

5.3. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C.   INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

D.   TUJUAN PEMBELAJARAN     

Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

Ekspositori pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat : 

1.Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2.Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 

 Karakter peserta didik yang diharapkan :   
1. Rasa ingin tahu 

2. Aktif 

4. Percaya diri 

5. Kritis 

Lampiran 18 
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3. Kreatif 

E. MATERI PEMBELAJARAN     

1. Luas permukaan kubus  

2. Luas permukaan kubus  

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran  : Ekspositori 

2. Metode Pembelajaran   : Ceramah (Demonstrasi), Tanya jawab. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Langkah – Langkah Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, yaitu dengan 

memberi salam, berdoa, presensi dan menyapa peserta 

didik. 

  Guru menyampaikan materi pokok yang akan diajarkan. 

  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai manfaat materi 

luas kubus dan balok dan masalah kontekstual berkenaan 

dengan materi ini. (Motivasi) 

 Guru melakukan apersepsi  dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan (good question) kepada peserta 

didik untuk menyebutkan benda-benda  yang berbentuk 

kubus dan balok, luas persegi dan persegipanjang, 

(Apersepsi) 

5 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Guru membagikan LKPD 01 dan 02 kepada masing – 

65 Menit 
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masing peserta didik. 

 Guru menjelaskan materi mengenai menemukan rumus 

luas kubus dan balok dengan bantuan LKPD. 

 Peserta didik secara individual menyelesaikan soal 

latihan yang ada dalam LKPD. 

     (Eksplorasi,Menyenangkan,Menantang,Mandiri) 

 Guru membimbing peserta didik yang kesulitan dalam 

menyelesaikan soal latihan. 

 Peserta didik mempresentasikan jawabannya di depan 

kelas. (Elaborasi,Mandiri, Menyenangkan)  

 Guru memberi tanggapan kepada peserta didik yang 

telah   mempresentasikan hasil pekerjaanya. 

      ( Konfirmasi, Mandiri, Menyenangkan ) 

3. Kegiatan Penutup 

 Peserta didik dengan bimbingan guru menarik kesimpulan 

dari kegiatan pembelajaran dan menunjuk salah satu 

peserta didik untuk mengungkapkannya.  

 Guru memberi PR di buku paket hal. 316- 317 latihan 6 

nomor 1-7 untuk mendalami materi. Guru memberikan 

motivasi mengingatkan peserta didik untuk selalu belajar.  

 Guru menutup pelajaran dan meninggalkan kelas tepat 

waktu. 

5 Menit 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Sumber :  

-  Buku Paket Matematika Kelas VIII. 
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- Buku Referensi lain yang relevan. 

Alat : 

- LKPD 

- Papan Tulis 

- Spidol 

 

I.PENILAIAN 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : pengerjaan LKPD dan soal latihan 

Tes akhir : tidak ada 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

                   Zullaikah,S.Si 

NIP. 19850702 201001 2 029 

           Juwana,   Maret  2014 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Fitriana Mustika R. 

NIM 4101410038 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

KELAS KONTROL 

   

  Sekolah   :  SMP N 1 Juwana 

    Mata Pelajaran  : Matematika 

    Kelas / Semester  : VIII / 2  

    Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

    Alokasi Waktu  : 2 X 40 menit 

     Pertemuan  : 2  

 

A. STANDAR KOMPETENSI     

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

menentukan ukurannya. 

B.   KOMPETENSI DASAR     

5.3. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C.INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

1.Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

2. Menghitung volum kubus dan balok. 

D.TUJUAN PEMBELAJARAN     

Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

Ekspositori pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat : 

1.Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

2.Menghitung volum kubus dan balok. 

 Karakter peserta didik yang diharapkan :   
1.Rasa ingin tahu 

2.Aktif 

4.Percaya diri 

5.Kritis 
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3.Kreatif 

E.  MATERI PEMBELAJARAN     

1.Volum kubus  

2.Volum balok 

F.MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran : Ekspositori 

2. Metode Pembelajaran   : Ceramah (Demonstrasi), Tanya jawab. 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No Langkah – Langkah Pembelajaran Waktu 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, yaitu dengan 

memberi salam, berdoa, presensi dan menyapa 

peserta didik. 

  Guru menyampaikan materi pokok yang akan 

diajarkan. 

  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Peserta didik diberi motivasi mengenai manfaat 

materi volum kubus dan balok dan masalah 

kontekstual berkenaan dengan materi ini. (Motivasi) 

 Guru melakukan apersepsi  dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan (good question) kepada 

peserta didik untuk menyebutkan benda-benda  yang 

berbentuk kubus dan balok, luas persegi dan 

persegipanjang, (Apersepsi) 

5 Menit 

2. Kegiatan Inti 65 Menit 
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 Guru membagikan LKPD 03 dan 04 kepada masing 

– masing peserta didik. 

 Guru menjelaskan materi mengenai menemukan 

rumus volum kubus dan balok dengan bantuan 

LKPD. 

 Peserta didik secara individual menyelesaikan soal 

latihan yang ada dalam LKPD. 

    (Eksplorasi,Menyenangkan,Menantang,Mandiri) 

 Guru membimbing peserta didik yang kesulitan 

dalam menyelesaikan soal latihan. 

 Peserta didik mempresentasikan jawabannya di 

depan kelas.(Elaborasi,Mandiri, Menyenangkan)  

 Guru memberi tanggapan kepada peserta didik 

yang telah   mempresentasikan hasil pekerjaanya. 

( Konfirmasi, Mandiri, Menyenangkan ) 

3. Kegiatan Penutup 

 Peserta didik dengan bimbingan guru menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran dan 

menunjuk salah satu peserta didik untuk 

mengungkapkannya.  

 Guru memberi PR di buku paket hal. 321- 322 

latihan 7 nomor 1-7 untuk mendalami materi.  

 Guru memberikan motivasi mengingatkan peserta 

didik untuk selalu belajar.  

 Guru menutup pelajaran dan meninggalkan kelas 

5 Menit 
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tepat waktu. 

 

 

H. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

Sumber :  

- Buku paket Matematika Kelas VIII. 

- Buku Referensi lain yang relevan. 

Alat : 

- LKPD 

- Papan Tulis 

- Spidol 

 

I. PENILAIAN 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : pengerjaan LKPD dan soal latihan 

Tes akhir : tidak ada 

 

 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

 

                   Zullaikah,S.Si 

NIP. 19850702 201001 2 029 

           Juwana,   Maret  2014 

 

Peneliti 

 

 

 

 

 

Fitriana Mustika R. 

NIM 4101410038 
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 Lembar Kegiatan Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Perhatikan  gambar-gambar berikut ini! 

 (a) 

 

(b) 

Tujuan 

Siswa Mampu 

Menemukan Rumus Luas 

Permukaan Kubus 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Materi Pokok  : Luas Permukaan Kubus 

 

 

Menghitung Luas Persegi  

       

       

 

 

 

Kegiatan Awal 

L = … X…. 

 

s 

s s 

s 

Lampiran 19 
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1. Gambar apakah gb. (a) di atas? ................................... 

2. Gambar apakah gb. (b) di atas? ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika sebuah kubus ABCD.EFGH  dengan panjang  

 rusuk s maka 
H 

G 

E 

C 

B 
A 

F 

D 

Perhatikan Jaring – jaring Kubus di bawah ini ! 

Jawablah berdasarkan Gambar! 

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? … 

Luas jaring – jaring kubus = … x Luas Persegi 

    = … x ( … x … ) 

    = … 

Kesimpulan 

   

Apakah luas permukaan kubus sama dengan 

luas jaring – jaring kubus?...... 

Luas permukaan kubus = luas jaring –jaring kubus 

= … x ( … x … ) 

   = … 

 

S 
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 Lembar Kegiatan Peserta Didik

 

 

Menghitung Luas Persegi Panjang 

 

Berapakah luas persegi panjang dengan 

panjang p dan lebar l? 

 

 

 

Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 (a)   (b) 

Tujuan 

Siswa Mampu 

Menemukan 

Rumus Luas 

Permukaan Balok 

Berbentuk apakah 

gambar di samping? 

 

p 

l l 

p 

L = … X … 
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1. Gambar apakah gb. (a) di atas? ................................... 

2 .Gambar apakah gb. (b) di atas? ................................... 

Perhatikan dan amati gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

  

(a)                                      (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ada berapa sisi pada bangun balok? ............. 

2. Berbentuk bangun datar apakah sisi yang membentuk balok?............. 

3. Perhatikan gb. (b), apakah persegipanjang tersebut memiliki bentuk dan 

ukurannya sama?............. 

4. Perhatikan gb. (b), apakahterdapat persegipanjang yang bentuk dan 

ukurannya sama? sebutkan sisi mana saja atau persegipanjang mana saja! 

...................................................................................................................................... 

5. Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegipanjang pada bangun 

balok?................ 

6. Apakah rumus untuk mencari luas persegipanjang? ............... 

7. Perhatikan gb. (b)! 

a. Berapa luas persegipanjang 1? 

Panjang = ... 

Lebar = ... 

Luas = ... 

b. Berapa luas persegipanjang 2? 

Panjang = ... 

Lebar = ... 

Luas = ... 

c. Berapa luas persegipanjang 2? 

Panjang = ... 

Lebar = ... 

Luas = ... 
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  lua      lua      lua         …         …         …    
      …   …   …    

8. Berapa jumlah luas gb. (b)? 

9. Jadi berapa luas balok pada gb. (a)? 

Luas balok = luas gambar (  ...  ) = 2 x (  ...  +  ...  +  ...  ) satuan luas  

 

              

 

 

 

Luas Permukaan Balok tersebut  adalah 

L = 2 x ( … + … + … )  

Dengan panjang sisi p , lebar sisi l ,  dan tinggi sisi t 

 

t 

p 

l 
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SOAL DISKUSI(Luas permukaan kubus dan balok) 

 

1. Dina mempunyai suatu kotak berbentuk kubus yang mempunyai 

panjang rusuk 15 cm. Agar nampak menarik, Dina membeli kertas 

kado berukuran 30 cm × 50 cm untuk ditempelkan pada kotak 

tersebut. Jika Dina ingin menggunakan sisa kertas kado untuk 

membuat pitanya, maka berapakah luas maksimal kertas yang 

digunakan untuk membuat pita? 

 
2. SMP Negeri 1 Juwana  mempunyai sebuah kotak pemungutan suara 

pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara OSIS berbentuk seperti gambar 

di bawah ini 

 
 

Kotak tersebut tersusun atas tiga kubus sama besar yang mempunyai 

panjang rusuk 15 cm. Jika bagian permukaan luar kotak tersebut akan dicat 

hijau, maka berapakah luas kotak yang dicat hijau? 

 
3. Andi akan membuat 3 kotak perkakas tanpa tutup berbentuk balok 

berukuran panjang 10 dm, lebar 8 dm, dan tinggi 5 dm. Kotak tersebut akan 

dibuat dari triplek. Suatu toko bangunan menjual triplek yang tiap lembarnya 

berukuran 2m × 3 m. Jika harga tiap lembar triplek adalah Rp 50.000,00, 

maka berapakah uang yang dibutuhkan Andi untuk membeli triplek? 

 
4. Sebuah perusahaan makanan mengemas produknya dalam kotak 

berbentuk balok berukuran panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 6 cm. 

Kotak kemasan terbuat dari kertas yang harga tiap 1 m
2
 Rp 300,00. 

Berapakah biaya minimal untuk membuat 100 kotak kemasan makanan? 
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    Lembar Kegiatan Peserta Didik 
  
 
 
 
 
 
 
 
Cermati Permasalahan Berikut !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Masalah yang dialami Pengusaha Cake & Bakery tersebut adalah salah satu 
manfaat kita menemukan rumus volum kubus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masalah yang dialami Pengusaha Cake & Bakery tersebut 

adalah salah satu manfaat kita menemukan rumus volum kubus. 
 
 
 
 
 
 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Materi Pokok  : Volum Kubus dan Balok 

 

Tujuan 

Siswa Mampu 

Menemukan Rumus 

Volum Kubus  

Seorang pengusaha Cake & Bakery mendapatkan pesanan snack untuk acara 

pernikahan pelanggannya. Untuk memudahkan pengusaha itu membawa kotak – 

kotak snack tersebut maka kotak tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar. Di 

tempat pengusaha tersebut terdapat beberapa buah kardus besar yang ukurannya 

berbeda. Dia kebingungan memilih mana kardus yang paling cocok untuk 

menampung kotak Snack tersebut sehingga tidak ada bagian yang kosong. 

Dapatkah kalian membantu Pengusaha tersebut? 

 

Untuk membantu pengusaha tersebut menemukan 

solusi dari permasalahan tersebut, mari kita  

temukan rumus volum kubus! 
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Perhatikan gambar berikut! 
Kotak Snack = kubus satuan = 1 satuan panjang 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Berapa banyak kubus pada baris pertama? (gb. a) 

Jawab: 
......................................................................................................................... 

2. Berapa banyak kubus  sehingga kubus dapat terisi penuh tanpa ada 
bagian yang kosong? (gb. b) 

3. Jawab: 
...........................................................................................................................
.......... 

Nah, berdasarkan kegiatan di atas, isilah tabel di bawah ini! 
Ingat! Kubus kecil berukuran 1 satuan panjang 

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 
 
 
 
 
 
 

a 
b 
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Simpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Lembar Kegiatan Pesert 

  
 

 

... 
Satuan 
panjang 

... buah 
... = ... x ... x ... = 
... 3 

 

... ... 
... = ... x ... x ... = 
... 3 

Jadi, rumus volum kubus dengan panjang rusuk s adalah 

V = …x…x… 

    =… 
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                            LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
 
 
 
 
 
 
 
Cermati Permasalahan Berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masalah yang dialami Panitia reuni tersebut adalah salah satu manfaat kita 
menemukan rumus volum balok.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Masalah yang dialami Panitia reuni tersebut adalah salah 

satu manfaat kita menemukan rumus volum balok. 
 
 
 
 
 
 
 

TUJUAN: 

Siswa Mampu Menemukan Rumus Volum 

Balok 

Seorang Panitia acara reuni memesan mug sebagai souvenir bagi para undangan yang 

datang. Untuk memudahkan membungkus mug tersebut, agar menarik dan aman mug 

tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak yang transparan.. Untuk memudahkan 

Panitia membawa kotak-kotak souvenir mug tersebut maka kotak tersebut dimasukkan 

ke dalam kardus besar. Di tempat pemesanan,terdapat beberapa buah kardus besar 

yang ukurannya berbeda.Panitia tersebut  kebingungan memilih mana kardus yang 

paling cocok untuk menampung kotak-kotal souvenir mug tersebut sehingga tidak ada 

bagian yang kosong. 

Dapatkah kalian membantu Panitia tersebut? 

Untuk membantu panitia tersebut menemukan 

solusi dari permasalahan tersebut, mari kita  

temukan rumus volum balok! 
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Perhatikan,amati, dan ikuti kegiatan berikut ini! 
Ingat kembali ! 
Kotak gelas = kubus satuan = 1 satuan panjang 
Masih ingat mencari volum kubus?apa rumusnya? 
....................................................................................................
.... 
berapakah volum kubus pada gambar di samping? 
....................................................................................................
...... 
Perhatikan gambar kubus satuan di bawah ini! 
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Perhatikan gambar (1), (2), dan (3) di bawah ini! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 

a. Model bangun di atas berbentuk? 

....................................................... 

b. Panjang =  ...   satuan panjang 

c. Panjang =  ...   satuan panjang 

d. Panjang =  ...   satuan panjang 

e. Banyak kubus satuan = ................. 

 

(2) 

a. Model bangun di atas berbentuk? 

b. ....................................................... 

c. Panjang =  ...   satuan panjang 

d. Panjang =  ...   satuan panjang 

e. Panjang =  ...   satuan panjang 

f. Banyak kubus satuan = ................. 

(3) 

a. Model bangun di atas berbentuk? 

b. ....................................................... 

c. Panjang =  ...   satuan panjang 

d. Panjang =  ...   satuan panjang 

e. Panjang =  ...   satuan panjang 

f. Banyak kubus satuan = ................. 
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Nah, berdasarkan kegiatan di atas, isilah tabel di bawah ini! 
Ingat! Volum kubus kecil berukuran 1 cm3 

Kubus Panjang Lebar Tinggi 
Banyaknya kubus 
kecil 

volum 

 
 
 
 
 

... 
Satuan 

... 
Satuan 

... 
Satuan 

... = ... x ... x ... = ... 3 
... 
satuan 
volum 

 
 
 
 
 
 
 

... 
Satuan 

... 
Satuan 

... 
Satuan 

... = ... x ... x ... = ... 3 
... 
satuan 
volum 

 
 
 
 
 
 
 
 

... 
Satuan 

... 
Satuan 

... 
Satuan 

... = ... x ... x ... = ... 3 
... 
satuan 
volum 

 

... ... ... - 
... 
satuan 
volum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

volum balok dengan dengan panjang sisi p, lebar sisi l, dan tinggi 

sisi t adalah 

V =...  x  ...  x  ... 
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SOAL DISKUSI 
( VOLUM KUBUS DAN BALOK ) 

 
 

1. Sebuah kaleng minyak berbentuk balok dengan ukuran 30 cm × 15 cm × 20 

cm berisi penuh minyak. Minyak tersebut akan dipindahkan ke dalam kaleng 

kecil berbentuk kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Ada berapa kaleng kecil 

yang dibutuhkan? 

  

2. Seorang tukang bangunan merancang pembuatan bak mandi berbentuk 

balok. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi bak mandi adalah 5:3:2. Jika 

tukang tersebut menginginkan volume bak mandi 810 dm
3
, maka berapakah 

ukuran bak mandi yang harus dibuatnya? 

 

3.Alas sebuah aquarium berbentuk persegi panjang dengan panjang 1 m dan 

lebar 0,4 m. Jika 
 

 
 bagian aquarium berisi air sebanyak 160 liter, maka 

berapakah tinggi aquarium? 

 

4. Arum memiliki penampung air berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 m. 

Arum menginginkan penampung air baru berbentuk kubus yang dapat 

menampung 61 m
3 

lebih besar daripada penampung air lama. Berapa panjang 

rusuk penampung air baru? 

 

5. Suatu perusahaan makanan memproduksi dua jenis kemasan untuk 

produknya.Kedua kemasan tersebut berbentuk kubus dan balok memiliki 

volume yang sama. Jika balok tersebut berukuran 18 cm × 12 cm × 8 cm, maka 

berapakah panjang rusuk kubus? 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

SOAL DISKUSI KELOMPOK 

 

Materi Pokok            : Luas Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

No. 

Butir 

Penyelesaian Skor 

1 Diketahui: 

r = 15 cm 

Ukuran kertas 30 x 50 cm 

Ditanyakan: 

Luas maksimal kertas kado yang digunakan untuk membuat 

pita 

Penyelesaian: 

Lk = 50 x 30 = 1500 

 L = 6s
2 

 

  6.152 = 1350 cm
2
 

1500 – 1350  = 150 cm
2
 

Jadi luas maksimal kertas kado yang digunakan membuat pita 

150 cm
2
. 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 Total skor 10 

2 Diketahui: 

 3 kubus 

s = 15 m 

Ditanyakan: 

2 
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Luas permukaaan kubus yang dicat hijau 

Penyelesaian: 

Banyak sisi kubus yang dicat ( 6 x 3 ) – 4 = 18 – 4 = 14 

Luas permukaan bangun ruang 14 x  s2 = 14 x 152 = 3150 

Jadi luas sisi kubus yang dicat hijau adalah 3150 cm
2
 

1 

 

3 

3 

1 

 Total skor 10 

3 Diketahui: 

p = 10 dm = 1 m 

l = 8 dm = 0,8 m 

t = 5 dm = 0,5 m 

Ukuran triplek 2 m x 3 m 

Harga triplek Rp 50.000/lembar 

Ditanyakan: 

Biaya membeli triplek 

Penyelesaian: 

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

   L= 1 x 0,8 + 2  (1 x 0,5 + 0,8 x 0,5 ) 

   L = 2,6 m
2
 

L3kotak = 3 x 2,6 = 7,8  m
2
 

Ltriplek = 2 x 3 = 6  m
2
 

Membutuhkan triplek 3 x 50.000 = 150.000 

Jadi biaya untuk membeli triplek adalah Rp 150.000 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Total skor 10 

4 Diketahui: 

p = 15 cm 

2 
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l  = 10 cm 

t  = 6 cm 

Harga kertas Rp 300/m
2
 

Ditanyakan: 

Harga minimal pembuatan 100 kotak kemasan makanan 

Jawab: 

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

     2 ( 15 x 10 + 15 x 6 + 10 x 6 ) 

300 x 0,6 x 100 = 18.000 

Jadi harga minimal pembuatan 100 kotak kemasan makanan 

adalah Rp 18.000 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 Total skor 10 

 Skor keseluruhan 40 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL DISKUSI KELOMPOK 

 

Materi Pokok            : Volum Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

 

No. 

Butir 

Penyelesaian Skor 

1 Diketahui: 

Ukuran kaleng besar = 30 cm x 20 cm x 15cm 

rkaleng kecil = 10 cm 

Ditanyakan: 

Banyak kaleng kecil yang dibutuhkan 

Penyelesaian: 

Vkalengbesar = p x l x t = 30 x 20 x 15  

                                  = 9000 cm
3
 

Vkalengkecil  = s
3
 = 10

3
 = 1000 cm

3
 

Jadi kaleng kecil yang dibutuhkan adalah 9000 : 1000 = 9 buah 

2 

 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

1 

 Total skor 10 

2 Diketahui: 

Perbandingan p : l : t = 5 : 3 : 2 

Vb = 810 dm
3
 

Ditanyakan: 

Ukuran bak mandi 

Penyelesaian: 

2 

 

 

 

1 
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Misalkan p = 5x, l = 3x, t= 2x 

Vb = p x l x t 

  810 = 5x x 3x x 2x 

  810 = 30x
3
 

  x √
   

  

 
 = 3 

p = 5x = 5 x 3 = 15 dm 

l = 3x = 3 x 3 = 9 dm 

t = 2x = 2 x 3 = 6 dm 

Jadi ukuran bak mandi adalah 15dm x 9dm x 6dm 

1 

2 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 Total skor 10 

3 Diketahui: 

p = 1 m = 10 dm 

l =  0,4 m = 4 dm 

V2/3bagian = 160 l 

Ditanyakan: 

Tinggi aquarium 

Penyelesaian: 

Vaquarium = 
 

 
 x 160 = 240 l 

T = 
         

     
 = 

   

      
 = 6 dm 

Jadi tinggi aquarium adalah 6 dm 

 

2 

 

 

 

1 

 

3 

3 

1 

 

 Total skor 10 

4 Diketahui: 

rlama  = 4 m 

2 
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Vbaru = Vlama + 61 m3 

Ditanyakan: 

Panjang rusuk penampung air baru 

Jawab: 

Vlama = s
3
 = 4

3
 = 64 m

3
 

Vbaru = Vlama + 61 m
3
 = 64 + 61 = 125 m3 

rbaru = √     
 

 = √   
 

 = 5 m 

Jadi panjang rusuk penampung air baru adalah 5 m 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

1 

 

 

 Total skor 10 

5. Diketahui: 

Volume balok = volume kubus 

Ukuran balok = 18 x 12 x 8 

Ditanya: 

Panjang rusuk kemasan kubus 

Penyelesaian: 

Vb = p x l x t = 18 x 12 x 8  

      = 1728 cm
3
 

S = √  
 

 =  √     
 

 = 12 cm 

Jadi panjang rusuk kemasan kubus 12 cm 

2 

 

 

 

1 

 

3 

 

3 

1 

 Total skor 10 

 Skor keseluruhan 40 
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BAHAN AJAR KUBUS DAN BALOK 

1) Luas Permukaan Kubus 

Misalkan kamu ingin membuat membuat kotak makanan berbentuk kubus dari 

sehelai karton. Jika kotak makanan yang  diinginkan memiliki panjang rusuk 8 cm, 

berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kota makanan tersebut? Masalah 

ini dapat diselesaikan dengan menghitung luas permukaan suatu kubus. 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar kubus serta salah satu contoh jaring-jaringnya. Jaring-jaring kubus 

merupakan rentangan dari permukaan kubus. Sehingga untuk menghitung luas 

permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya. 

Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran yang sama, 

maka luas permukaan kubus dengan panjang rusuk s adalah : 

Luas permukaan kubus = 6 x luas persegi 

= 6
2s  

 

 

Lampiran 20 

Luas permukaan kubus = 6  
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Volum kubus = s
3
 

 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 
 

2) Volum Kubus 

 

Gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. Kubus 

pada Gambar (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus satuan pada  (b) , 

diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan untuk membuat kubus pada  

gambar (c) , diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus satuan. Dengan demikian, volum atau 

isi suatu kubus dapat ditentukan dengan cara mengalikan panjang rusuk kubus 

tersebut sebanyak tiga kali. Sehingga  

                                                            

             

     

Jadi, volum kubus dapat dinyatakan sebagai berikut. 
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3). Luas Permukaan Balok  

Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara menghitung luas 

permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya. 

Perhatikan gambar balok ! 

 

 

 

 

Miisalkan rusuk AB pada balok diberi nama panjang (p), rusuk BC pada balok diberi 

nama lebar (l), dan rusuk AE=BF diberi nama tinggi (t), maka: 
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4). Volum Balok 

Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus. Caranya 

adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk balok yang 

lain.  

Perhatikan gambar berikut. 

 

 Gambar di atas menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok satuan. 

Gambar (a) adalah balok satuan. Untuk membuat balok seperti pada gambar (b) , 

diperlukan 2 × 1 × 2 = 4 balok satuan, sedangkan untuk membuat balok seperti pada 

gambar (c) diperlukan 3 × 2 × 3 = 12 balok satuan. Hal ini menunjukan bahwa 

volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi balok tersebut. 
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KISI-KISI SOAL AKHIR 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP N 1 Juwana 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Luas Permukaan dan Volum Kubus dan Balok 

Standar Kompetensi   : Sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 

Indikator Soal Aspek 

Berfikir 

Bentuk Soal No. Butir Indikator  Kemampuan Pemecahan Masalah  

Menentukan luas 

permukaan balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 1,3,5 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 

8. Menunjukkan pemahaman masalah, 

9. Mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam pemecahan 

L
am

p
iran

 2
1

 



 

 

1
7
0
 

 
 

Menentukan 

waktu untuk 

mengisi volum 

balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 2,6 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 

masalah, 

10. Menyajikan masalah secara matematik 

dalam berbagai bentuk, 

11. Memilih pendekatan dan metode 

pemecahan masalah secara tepat, 

12. Mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, 

13. Membuat dan menafsirkan model 

matematika dari suatu masalah dan 

14. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

Menentukan 

tinggi balok 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 4 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 

Menentukan 

tinggi kenaikan 

air 

Pemecahan 

Masalah 

Uraian 7 

(mencakup indikator kemampuan 

pemecahan masalah no 1,2, 3,4,5,6 

dan 7) 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 

ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang KodePos 

50229 Telp. (024) 8508112 
 

 TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Materi Pokok  : Luas dan Volum Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Jumlah Soal  : 7 butir soal uraian 

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

1. Tuliskan identitas Anda pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Kerjakan terlebih dahulu butir soal yang menurut Anda mudah. 

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

4. Bekerjalah secara jujur. 

Kerjakan soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan 

1. Suatu perusahaan makanan mengemas produknya dalam kotak yang berbentuk 

balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 5 cm. Kotak 

kemasan tersebut terbuat dari kertas. Perusahaan tersebut memiliki kertas yang 

ukuran luasnya 1 m
2
. Berapakah banyak kemasan yang dapat dibuat dari 

selembar kertas? 

 

2. Suatu kolam renang memiliki kedalaman yang bertahap seperti gambar di 

bawah.Kolam renang tingkat I kedalamannya 1 m, tingkat II lebih dalam 1 m 

dari tingkat I, dan tingkat III lebih dalam 2 m dari tingkat II. Panjang kolam 10 

m. Lebar kolam tingkat I = 5 m, tingkat II = 6 m, dan tingkat III = 7 m. Jika 

kolam diisi dengan debit 50m
3
/jam, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kolam renang tersebut? 

Lampiran 22 
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3. Dina memiliki kotak berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 

5cm, dan tinggi 4 cm. Agar kotak terlihat indah, Dina akan menempeli kotak 

tersebut dengan kertas kado. Untuk keperluan tersebut, Dina pergi ke toko 

untuk membeli selembar kertas kado. Toko menyediakan dua jenis kertas 

kado. Jenis I berukuran 30 cm × 22 cm dan jenis II berukuran 32 cm × 20 cm. 

Jika Dina ingin meminimalkan sisa kertas kado setelah digunakan untuk 

membuat kotak kado, maka kertas jenis mana yang harus dibelinya? 

 

4. Suatu bak air berbentuk balok berukuran panjang 2 m, lebar 1 m, dan tinggi 

0,5 m. Bak air tersebut terisi air dengan ketinggian 0,3 m dari dasar bak air. 

Berapakah kekurangan air  yang dibutuhkan untuk mengisi bak sampai 

penuh? 

 

5. Sebuah ruang kerja berukuran panjang 4 m, lebar 3 m, dan tinggi 3 m. 

Dinding dan atap ruangan itu akan dicat ulang. Jika 1 kaleng cat dapat 

digunakan untuk 6 m
2
 , maka banyak cat yang diperlukan untuk mengecat 

ruangan tersebut adalah? 
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6. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran  bagian 

dalamnya 0,8 m x 1 m x 1,2 m. Jika bak tersebut diisi air yang mengalir 

dengan kecepatan 12 liter per menit, berapa waktu yang dibutuhkan untuk 

mengisi bak tersebut? 

 

 

7. Sebuah benda logam berbentuk kubus dimasukkan dalam bejana berbentuk 

balok sehingga benda tersebut tenggelam dan permukaan air menjadi naik. 

Jika panjang rusuk benda logam 5 cm, alas bejana berukuran 10 cm x 6 

cm,dan tinggi air semula 5 cm hitunglah tinggi kenaikan air! 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

SOAL TES AKHIR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Materi Pokok            : Luas dan Volum Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Jumlah Soal  : 7 butir soal uraian 

No. 

Butir 

Penyelesaian Skor 

1 Diketahui: 

p = 20 cm 

l = 15 cm 

t = 5 cm 

L = 1 m
2
 = 10.000 cm

2
 

Ditanyakan: 

Banyak kemasan yang dapat dibuat dari selembar  

Penyelesaian: 

Lp = 2 ( p x l + p x t + l x t ) 

  Lp = 2 ( 20 x 15 + 20 x 5 + 15 x 5 ) = 950 cm
2
 

10.000 : 950 = 10,526  

Jadi banyak kemasan yang dapat dibuat dari selembar kertas 

adalah 10 kemasan 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

1 

 Total skor 10 

2 Diketahui: 

p1 = 10 m 

l1 = 5 m 

t1 = 1 m 

2 
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p2 = 10 m 

l2 = 1 + 1 = 2 m 

t2 = 5 m 

p3 = 2 + 2 = 4 m 

l3 = 7 m 

t3 = 5 m 

Ditanyakan: 

Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam 

Penyelesaian: 

V1 = p1 x l1 x t1 = 10 x 5 x 1 = 50 

V2 = p2 x l2 x t2 = 10 x 6 x 2 = 120 

V3 = p3 x l3 x t3 = 10 x 7 x 4 = 280 

V1 + V2 + V3 = 50 + 120 + 280 = 450 

t = 
 

 
 =  

   

  
 = 9 

Jadi waktu yang diperlukan adalah 9 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

 

 Total skor 10 

3 Diketahui: 

p = 20 cm 

l = 5 cm 

t = 4 cm 

Ukuran jenis kertas I = 30 cm x 22 cm 

Ukuran kertas jenis II = 32 cm x 20 cm 

Ditanyakan: 

Kertas jenis mana yang harus dibeli Dina. 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
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Penyelesaian: 

Lp = 2 ( p x l + p x t + l x t ) 

   Lp = 2 ( 20 x 5 + 20 x 4 + 5 x 4 ) 

   Lp = 2 (200) = 400 cm
2
 

LkertasI = 30 x 22 = 660 cm
2
 

LkertasII = 32 x 20 = 640 cm
2
 

Karena kertas jenis II lebih kecil daripada kertas jenis I 

Jadi Dina harus membeli kertas jenis II. 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 Total skor 10 

4 Diketahui: 

p = 2 m 

l  = 1 m 

t  = 0,5 m 

Ketinggian air = 0,3 m 

Ditanyakan: 

Kekurangan volume air yang dibutuhkan untuk mengisi bak 

sampai penuh 

Jawab: 

 Vb = Vbak – Vasal 

       = ( p x l x t ) – ( p x l x tair ) 

      ( 2 x 1 x 0,5 ) – ( 2 x 1 x 0,3) 

     = 1 – 0,6 = 0,4 m3
 

Jadi kekurangan volume air yang dibutuhkan untuk mengisi 

bak sampai penuh adalah 0,4 m3 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 Total skor 10 

5 Diketahui: 

p  = 4 m 

2 
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l = 3 m 

t = 3 m 

1 kaleng cat untuk 6 m
2
 

Ditanyakan: 

Berapa banyak cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan 

Jawab: 

     Lp = 2 ( p x l + p x t + l x t ) 

  Lp = 2 ( 4 x 3 + 4 x 3 + 3 x 3 )  

  Lp = 2 ( 12 + 12 + 9 ) = 66 m2
 

Banyak cat = 
  

 
 = 11 

Jadi Banyak cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan 

tersebut adalah 11 kaleng. 

 

 

 

 

1 

 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 Total skor 10 

6 Diketahui: 

p = 0,8 cm 

l = 1 m 

t = 1,2 m 

Kecepatan air 12l /mnt 

Ditanyakan: 

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut 

Jawab: 

V = p x l x t 

   = 0,8 x 1 x 1,2 

   = 0,96 m
3 

= 960 l 

t =  
 

 
 = 

   

  
 = 80 menit 

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak tersebut adalah 

80 menit. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

1 

1 

2 

 

1 
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 Total skor 10 

7 Diketahui: 

rkubus = 5cm 

pbejana =10cm 

lbejana = 6cm 

tair = 5cm 

Ditanyakan: 

Tinggi kenaikan air 

Jawab: 

Volume kubus = 5 x 5 x 5 = 125 cm
3 

Volume air dalam bejana = p x l x t 

                     = 10 x 6 x 5 = 300 cm
3 

Volume bejana setelah benda dimasukkan 

Vkubus + Vbejana = 125 + 300 = 425 cm
3 

tair sekarang = 
   

  
 = 7 cm 

Tinggi kenaikan air = t air sekarang – t air semula 

                              = 7 – 5 = 2 cm 

Jadi tinggi kenaikan air adalah 2 cm 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

 Total skor 10 

 Skor keseluruhan 70 
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DATA AKHIR SISWA  

NILAI HASIL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS EKSPERIMEN (8B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode Nilai 

1 E-01 69 

2 E-02 89 

3 E-03 75 

4 E-04 86 

5 E-05 81 

6 E-06 80 

7 E-07 95 

8 E-08 78 

9 E-09 87 

10 E-10 88 

11 E-11 89 

12 E-12 83 

13 E-13 82 

14 E-14 96 

15 E-15 83 

16 E-16 80 

17 E-17 81 

18 E-18 75 

19 E-19 80 

20 E-20 75 

21 E-21 78 

22 E-22 68 

23 E-23 85 

24 E-24 86 
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DATA AKHIR SISWA  

NILAI HASIL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS KONTROL (8A) 

No Kode Nilai 

1 K-01 70 

2 K-02 75 

3 K-03 - 

4 K-04 57 

5 K-05 87 

6 K-06 70 

7 K-07 69 

8 K-08 62 

9 K-09 73 

10 K-10 70 

11 K-11 71 

12 K-12 75 

13 K-13 79 

14 K-14 70 

15 K-15 81 

16 K-16 70 

17 K-17 85 

18 K-18 90 

19 K-19 77 

20 K-20 79 

21 K-21 88 

22 K-22 76 

23 K-23 80 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR  

KELAS EKSPERIMEN  

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolmogorov- Smirnov 

Jumlah Data 24 

Rata-rata 82.04 

Standar Deviasi 6.99 

 

Nilai Zi Nilai Daerah 

Zi 

Peluang |Peluang-luas 

daerah Zi| 

68 -2.00777 0.0228 0.041667 0.018866667 

69 -1.86479 0.0315 0.083333 0.051833333 

75 -1.00686 0.1587 0.125 0.0337 

75 -1.00686 0.1587 0.166667 0.007966667 

75 -1.00686 0.1587 0.208333 0.049633333 

78 -0.5779 0.2843 0.25 0.0343 

78 -0.5779 0.2843 0.291667 0.007366667 

80 -0.29193 0.3859 0.333333 0.052566667 

80 -0.29193 0.3859 0.375 0.0109 

80 -0.29193 0.3859 0.416667 0.030766667 

81 -0.14894 0.4443 0.458333 0.014033333 

81 -0.14894 0.4443 0.5 0.0557 

82 -0.00596 0.5 0.541667 0.041666667 

83 0.137029 0.5517 0.583333 0.031633333 

83 0.137029 0.5517 0.625 0.0733 

85 0.423002 0.6628 0.666667 0.003866667 
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86 0.565989 0.7123 0.708333 0.003966667 

86 0.565989 0.7123 0.75 0.0377 

87 0.708976 0.758 0.791667 0.033666667 

88 0.851963 0.8023 0.833333 0.031033333 

89 0.994949 0.8389 0.875 0.0361 

89 0.994949 0.8389 0.916667 0.077766667 

95 1.85287 0.9678 0.958333 0.009466667 

96 1.995856 0.9767 1 0.0233 

82.04167   D Hitung 0.077766667 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai         diperoleh = 0.077766667. Sementara nilai        diperoleh dari 

    

√ 
 

    

√  
             

Kriteria pengujian adalah terima Ho jika         <        

Karena 0,0777 < 0,2776 artinya        <       , maka Ho diterima. 

Jadi data akhir tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen berdistribusi 

normal. 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR  

KELAS KONTROL 

Hipotesis: 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Normalitas Menggunakan Uji Kolmogorov- Smirnov 

 

Jumlah Data 22 

Rata-rata 75.18 

Standar Deviasi 8.19 

 

Nilai Zi Nilai 

Daerah Zi 

Peluang |Peluang-

luas daerah 

Zi| 

57 -2.21947 0.0136 0.045455 0.031854545 

62 -1.60912 0.0548 0.090909 0.036109091 

69 -0.75462 0.2266 0.136364 0.090236364 

70 -0.63255 0.2643 0.181818 0.082481818 

70 -0.63255 0.2643 0.227273 0.037027273 

70 -0.63255 0.2643 0.272727 0.008427273 

70 -0.63255 0.2643 0.318182 0.053881818 

70 -0.63255 0.2643 0.363636 0.099336364 

71 -0.51048 0.305 0.409091 0.104090909 

73 -0.26634 0.3974 0.454545 0.057145455 

75 -0.02219 0.492 0.5 0.008 

75 -0.02219 0.492 0.545455 0.053454545 
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76 0.099876 0.5359 0.590909 0.055009091 

77 0.221947 0.5871 0.636364 0.049263636 

79 0.466089 0.6772 0.681818 0.004618182 

79 0.466089 0.6772 0.727273 0.050072727 

80 0.58816 0.719 0.772727 0.053727273 

81 0.710231 0.7612 0.818182 0.056981818 

85 1.198514 0.883 0.863636 0.019363636 

87 1.442656 0.9251 0.909091 0.016009091 

88 1.564727 0.9406 0.954545 0.013945455 

90 1.808869 0.9641 1 0.0359 

75.1818182   D Hitung 0.104090909 

 

Pengujian Hipotesis 

Nilai         diperoleh = 0.104090909. Sementara nilai        diperoleh dari 

    

√ 
 

    

√  
             

Kriteria pengujian adalah terima Ho jika        <        

Karena 0,1040 < 0,2899 artinya         <       , maka Ho diterima. 

Jadi data akhir tes kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol berdistribusi 

normal. 
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Uji Homogenitas Data Akhir 

Hipotesis 

Ho :   
    

 , artinya data akhir homogen  mempunyai varians yang sama 

H₁ : :   
    

 , artinya data akhir homogen  mempunyai varians yang tidak sama 

Uji statistik yang digunakan adalah Uji Varians. 

Kriteria Pengujian:  

Kriteria pengujiannya adalah jika Fhitung ≥          dengan   adalah dk pembilang 

dengan rumus n1- 1  dan   adalah dk penyebut dengan rumus n2- 1 maka tolak  H0 

dan sebaliknya. 

Rumus Varians: 

  
                

                
 

Tabel perhitungan 

No Kode VIII-B Kode VIII-A 

1 E-01 69 K-01 70 

2 E-02 89 K-02 75 

3 E-03 75 K-03 - 

4 E-04 86 K-04 57 

5 E-05 81 K-05 87 

6 E-06 80 K-06 70 

7 E-07 95 K-07 69 

8 E-08 78 K-08 62 

9 E-09 87 K-09 73 
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10 E-10 88 K-10 70 

11 E-11 89 K-11 71 

12 E-12 83 K-12 75 

13 E-13 82 K-13 79 

14 E-14 96 K-14 70 

15 E-15 83 K-15 81 

16 E-16 80 K-16 70 

17 E-17 81 K-17 85 

18 E-18 75 K-18 90 

19 E-19 80 K-19 77 

20 E-20 75 K-20 79 

21 E-21 78 K-21 88 

22 E-22 68 K-22 76 

23 E-23 85 K-23 80 

24 E-24 86   

Rata-

rata 

 82.04167  75.1818 
 

Varians  48.91123  67.10823 

 

Dari tabel diperoleh Fhitung  
        

        
        

Dengan dk pembilang = 21 dan dk penyebut = 23 diperoleh F tabel = 2,0326 

Karena F hitung < F tabel. akibatnya H0 diterima. Artinya data nilai tes kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

dalam penelitian ini mempunyai varians yang sama atau homogen. 
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UJI HIPOTESIS I (UJI KETUNTASAN BELAJAR) 

 

Hipotesis: 

   :         (presentase ketuntasan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran yang mencapai nilai ≥ 75 kurang dari atau sama 

dengan 74,5%). 

   :          (presentase ketuntasan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VIII dengan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 

berbantuan CD Pembelajaran yang mencapai nilai ≥ 75 lebih dari 74,5%). 

Kriteria: 

Kriteria pengujian adalah tolak    jika          >          dimana          

diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang        . 

Rumus: 

         

 
    

√        
 

 

dengan 

x = banyak yang nilainya ≥ 75 

n = banyaknya siswa  

π0 = hipotesis yang diujikan 
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Perhitungan: 

x = 22 

n = 24 

π0 = 0,745 

         

 
 
   

√        
 

 

             

  
  

      

√              
  

 

                    

 

Dari perhitungan diperoleh             .  Harga        dengan α = 5% adalah 

1,64. Karena         >        maka tolak H0. Artinya presentase ketuntasan 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII dengan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) berbantuan CD Pembelajaran yang mencapai 

nilai ≥ 75 lebih dari 74,5% dan telah mencapai ketuntasan belajar. 
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UJI HIPOTESIS II 

UJI PERBEDAAN RATA-RATA  

 

Hipotesis: 

  :       (kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada kelas kontrol) 

  :       (kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen lebih dari kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 

kontrol) 

Kriteria: 

Terima    jika        dan tolak    jika   mempunyai harga-harga lain. Derajat 

kebebasan untuk daftar distribusi   ialah dk            dan peluang    

  .  

Rumus: 

  
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

Dengan 
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Perhitungan: 

 ̅         

         

 ̅         

        

  
          

  
          

   
                       

       
       

         

  
           

    √
 
   

 
  

      

 

Dari perhitungan diperoleh thitung = 3,06. Harga ttabel dengan α =5% dan dk = 

           adalah                  

Karena t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. Artinya kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas eksperimen  lebih  dari  kemampuan pemecahan masalah siswa  kelas 

kontrol. 
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 TAMPILAN CD PEMBELAJARAN 
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TABEL HARGA-HARGA KRITIS D KOLMOGOROV-SMIRNOV 

 

Ukuran 

Sampel (N) 
Tingkat signifikansi untuk            |           | 
.20 .15 .10 .05 .01 

1 .900 .925 .950 .975 .995 

2 .684 .726 .776 .842 .929 

3 .565 .597 .642 .708 .828 

4 .494 .525 .564 .624 .733 

5 .446 .474 .510 .565 .669 

6 .410 .436 .470 .521 .618 

7 .381 .405 .438 .486 .577 

8 .358 .381 .411 .457 .543 

9 .339 .360 .388 .432 .514 

10 .332 .342 .368 .410 .490 

11 .307 .326 .352 .391 .468 

12 .295 .313 .338 .375 .450 

13 .284 .302 .325 .361 .433 

14 .274 .292 .314 .349 .418 

15 .266 .283 .304 .338 .404 

16 .258 .274 .295 .328 .392 

17 .250 .266 .286 .318 .381 

18 .244 .259 .278 .309 .371 

19 .237 .252 .272 .301 .363 

20 .231 .246 .264 .394 .356 

25 .21 .22 .24 .27 .32 

30 .19 .20 .22 .24 .29 

35 .18 .19 .21 .23 .27 

        

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

    

√ 
 

Sumber: Massey, F.J.Jr. 1951. The Kolmogorov Smirnov test for goodness of fit. J. 

Amer Statist Ass, 46, 70. 
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TABEL DISTRIBUSI F 

     

dk 

penyebut 

dk pembilang 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

10 2,700 2,695 2,690 2,686 2,681 2,678 2,674 2,670 2,667 2,664 2,661 

11 2,570 2,565 2,561 2,556 2,552 3,982 2,544 2,541 2,537 2,534 2,531 

12 2,466 2,461 2,456 2,452 2,447 2,443 2,439 2,436 2,432 2,429 2,426 

13 2,380 2,375 2,370 2,366 2,361 2,357 2,353 2,349 2,346 2,342 2,339 

14 2,308 2,303 2,298 2,293 2,289 2,284 2,280 2,277 2,273 2,270 2,266 

15 2,247 2,241 2,236 2,232 2,227 2,223 2,219 2,215 2,211 2,208 2,204 

16 2,194 2,188 2,183 2,178 2,174 2,169 2,165 2,161 2,158 2,154 2,151 

17 2,148 2,142 2,137 2,132 2,127 2,123 2,119 2,115 2,111 2,107 2,104 

18 2,107 2,102 2,096 2,091 2,087 2,082 2,078 2,074 2,070 2,066 2,063 

19 2,071 2,066 2,060 2,055 2,050 2,046 2,042 2,037 2,034 2,030 2,026 

20 2,039 2,033 2,028 2,023 2,018 2,013 2,009 2,005 2,001 1,997 1,994 

21 2,010 2,004 1,999 1,994 1,989 1,984 1,980 1,976 1,972 1,968 1,965 

22 1,984 1,978 1,973 1,968 1,963 1,958 1,954 1,949 1,945 1,942 1,938 

23 1,961 1,955 1,949 1,944 1,939 1,934 1,930 1,925 1,921 1,918 1,914 

24 1,939 1,933 1,927 1,922 1,917 1,912 1,908 1,904 1,900 1,896 1,892 

25 1,919 1,913 1,908 1,902 1,897 1,892 1,888 1,884 1,879 1,876 1,872 

26 1,901 1,895 1,889 1,884 1,879 1,874 1,869 1,865 1,861 1,857 1,853 

27 1,884 1,878 1,872 1,867 1,862 1,857 1,852 1,848 1,844 1,840 1,836 

28 1,869 1,863 1,857 1,851 1,846 1,841 1,837 1,832 1,828 1,824 1,820 

29 1,854 1,848 1,842 1,837 1,832 1,827 1,822 1,818 1,813 1,809 1,806 

30 4,171 1,835 1,829 1,823 1,818 1,813 1,808 1,804 1,800 1,796 1,792 

31 1,828 1,822 1,816 1,811 1,805 1,800 1,796 1,791 1,787 1,783 1,779 

32 1,817 1,810 1,804 1,799 1,794 1,789 1,784 1,779 1,775 1,771 1,767 

33 1,806 1,799 1,793 1,788 1,783 1,777 1,773 1,768 1,764 1,760 1,756 

34 1,795 1,789 1,783 1,777 1,772 1,767 1,762 1,758 1,753 1,749 1,745 

35 1,786 1,779 1,773 1,768 1,762 1,757 1,752 1,748 1,743 1,739 1,735 

36 1,776 1,770 1,764 1,758 1,753 1,748 1,743 1,738 1,734 1,730 1,726 

37 1,768 1,761 1,755 1,750 1,744 1,739 1,734 1,730 1,725 1,721 1,717 

38 1,760 1,753 1,747 1,741 1,736 1,731 1,726 1,721 1,717 1,712 1,708 

39 1,752 1,745 1,739 1,733 1,728 1,723 1,718 1,713 1,709 1,704 1,700 

40 1,744 4,085 1,732 1,726 1,721 1,715 1,710 1,706 1,701 1,697 1,693 

41 1,737 1,731 1,725 1,719 1,713 1,708 1,703 1,699 1,694 1,690 1,686 

42 1,731 1,724 1,718 1,712 1,707 1,701 1,696 1,692 1,687 1,683 1,679 

43 1,724 1,718 1,712 1,706 1,700 1,695 1,690 1,685 1,681 1,676 1,672 

44 1,718 1,712 1,706 1,700 1,694 1,689 1,684 1,679 1,674 1,670 1,666 

45 1,713 1,706 1,700 1,694 1,688 1,683 1,678 1,673 1,669 1,664 1,660 

Sumber: Data Excel for Windows (=FINV(0,05;dk pembilang;dk penyebut)) 
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TABEL HARGA KRITIK DARI r PRODUCT-MOMENT 

 
 

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan   

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan   

N 

(1) 

Interval  Kepercayaan  

95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

 95% 

(2) 

99% 

(3) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0,997 

0,950 

0,878 

0,811 

0,754 

0,707 

0,666 

0,632 

0,602 

0,576 

0,553 

0,532 

0,514 

0,497 

0,482 

0,468 

0,456 

0,444 

0,433 

0,423 

0,413 

0,404 

0,396 

0,999 

0,990 

0,959 

0,917 

0,874 

0,874 

0,798 

0,765 

0,735 

0,708 

0,684 

0,661 

0,641 

0,623 

0,606 

0,590 

0,575 

0,561 

0,547 

0,537 

0,526 

0,515 

0,505 

26

27

28

29

30

31

32 

33 

34

35

36

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

0,388 

0,381 

0,374 

0,367 

0,361 

0,355 

0,349 

0,344 

0,339 

0,334 

0,329 

0,325 

0,320 

0,316 

0,312 

0,308 

0,304 

0,301 

0,297 

0,294 

0,291 

0,288 

0,284 

0,281 

0,297 

0,496 

0,487 

0,478 

0,470 

0,463 

0,456 

0,449 

0,442 

0,436 

0,430 

0,424 

0,418 

0,413 

0,408 

0,403 

0,396 

0,393 

0,389 

0,384 

0,380 

0,276 

0,372 

0,368 

0,364 

0,361 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

125 

150 

175 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

0,266 

0,254 

0,244 

0,235 

0,227 

0,220 

0,213 

0,207 

0,202 

0,195 

0,176 

0,159 

0,148 

0,138 

0,113 

0,098 

0,088 

0,080 

0,074 

0,070 

0,065 

0,062 

0,345 

0,330 

0,317 

0,306 

0,296 

0,286 

0,278 

0,270 

0,263 

0,256 

0,230 

0,210 

0,194 

0,181 

0,148 

0,128 

0,115 

0,105 

0,097 

0,091 

0,0986 

0,081 

 

N = Jumlah pasangan yang digunakan untuk menghitung r. 

(Arikunto, 2006: 359). 
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TABEL DISTRIBUSI t 

 

V 
  

V 
  

0,01 0,05 0,1 0,25 0,01 0,05 0,1 0,25 

36 2,719 2,028 1,688 1,169 59 2,662 2,001 1,671 1,162 

37 2,715 2,026 1,687 1,169 60 2,660 2,000 1,671 1,162 

38 2,712 2,024 1,686 1,168 61 2,659 2,000 1,670 1,161 

39 2,708 2,023 1,685 1,168 62 2,657 1,999 1,670 1,161 

40 2,704 2,021 1,684 1,167 63 2,656 1,998 1,669 1,161 

41 2,701 2,020 1,683 1,167 64 2,655 1,998 1,669 1,161 

42 2,698 2,018 1,682 1,166 65 2,654 1,997 1,669 1,161 

43 2,695 2,017 1,681 1,166 66 2,652 1,997 1,668 1,161 

44 2,692 2,015 1,680 1,166 67 2,651 1,996 1,668 1,160 

45 2,690 2,014 1,679 1,165 68 2,650 1,995 1,668 1,160 

46 2,687 2,013 1,679 1,165 69 2,649 1,995 1,667 1,160 

47 2,685 2,012 1,678 1,165 70 2,648 1,994 1,667 1,160 

48 2,682 2,011 1,677 1,164 71 2,647 1,994 1,667 1,160 

49 2,680 2,010 1,677 1,164 72 2,646 1,993 1,666 1,160 

50 2,678 2,009 1,676 1,164 73 2,645 1,993 1,666 1,160 

51 2,676 2,008 1,675 1,164 74 2,644 1,993 1,666 1,159 

52 2,674 2,007 1,675 1,163 75 2,643 1,992 1,665 1,159 

53 2,672 2,006 1,674 1,163 76 2,642 1,992 1,665 1,159 

54 2,670 2,005 1,674 1,163 77 2,641 1,991 1,665 1,159 

55 2,668 2,004 1,673 1,163 78 2,640 1,991 1,665 1,159 

56 2,667 2,003 1,673 1,162 79 2,640 1,990 1,664 1,159 

57 2,665 2,002 1,672 1,162 80 2,639 1,990 1,664 1,159 

58 2,663 2,002 1,672 1,162 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=TINV( ;V)) 
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LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN NORMAL 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0000 0040 0080 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359 

0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0754 

0,2 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141 

0,3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517 

0,4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879 

0,5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224 

0,6 2258 2291 2324 23357 2389 2422 2454 2486 2518 2549 

0,7 2580 2612 2342 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852 

0,8 2881 2910 2939 2967 2996 3023 3051 3078 3106 3133 

0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389 

1,0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621 

1,1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830 

1,2 3849 3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980 3997 4015 

1,3 4032 4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177 

1,4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319 

1,5 4332 4345 457 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441 

1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545 

1,7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633 

1,8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706 

1,9 4743 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767 

2,0 4772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4812 4817 

2,1 4821 4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850 4854 4857 

2,2 4861 4864 4868 4871 4875 4878 4881 4884 4887 4890 

2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916 

2,4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936 

2,5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952 

2,6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 

2,7 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 

2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981 

2,9 4981 4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4986 

3,0 4987 4987 4987 4988 4988 4989 4989 4989 4990 4990 

3,1 4990 4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992 4993 4993 

3,2 4993 4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995 4995 4995 

3,3 4995 4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996 4996 4997 

3,4 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4998 

3,5 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 

3,6 4998 4998 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,7 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

(Sudjana, 2005: 490) 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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