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ABSTRAK 

Atikasari, Gias. 2014. Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif dengan 

Strategi TTW Berdantuan GeoGebra terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa Kelas VII Materi  Segitiga. Skripsi. Jurusan Matematika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing:Ary Woro Kurniasih, S.Pd., M.Pd. 

Kata kunci : berpikir kreatif, kooperatif, TTW, GeoGebra 

 

Berdasarkan hasil PISA diperoleh diperoleh fakta bahwakemampuan 

matematik siswa hanya berkutat di level 1, level 2, dan level 3. Sedangkan 

kemampuan matematik pada level 4, level 5, dan level 6 masih sangat rendah. 

Untuk menyelesaikan soal level 4, level 5, dan level 6, dibutuhkan kemampuan 

berpikir kreatif. Hal tersebut menunjukkan kemampuan berpikir kreatif siswa di 

Indonesia masih redah. Berdasarkan pengamatan selama PPL dan berdasarkan 

wawancara dengan salah satu guru matematika di MTs Negeri Kendal diperoleh 

informasi bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis masih rendah serta siswa 

masih kesulitan dalam mempelajari materi segitiga. Model pembelajara yang 

sering digunakan guru matematika di MTs Negeri Kendal adalah model 

pembelajaran ekspositori. Selama pembelajaran menggunakan ekspositori 

kemampuan berpikir kreatif siswa belum berkembang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Think-Talk-Write berbantuan GeoGebraterhadap kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa kelas VII materi segitiga. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian yang 

digunakan adalah Posttes-Only Control Design yang melibatkan dua kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Populasi penelitian ini adalah 

semua peserta didik kelas VII MTs Negeri Kendal. Teknik pengambilan sampel 

digunakan cluster random sampling. Kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII E sebagai kontrol. Teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi 

dan pemberian tes kemampuan berpikir kreatif. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan GeoGebra dapat mencapai 

ketuntasan belajar. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan 

GeoGebra lebih baik daripada rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa pada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII pada materi segitiga efektif. 

Saran yang dapat disumbangkan berkaitan dengan penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terus maju 

dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat bersaing dan memiliki 

kemampuan yang memadai untuk menerima, memilih, dan mengelola informasi. 

Untuk memenuhi tuntutan itu dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan 

berpikir secara kritis, logis, sistematis, dan kreatif. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap , 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil 

kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi 

lulusan. Kompetensi lulusan SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B untuk dimensi 

ketrampilan yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif 

dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan 

sumber lain sejenis. 

 Salah satu mata pelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan SDM tersebut 

adalah matematika. Hal ini dikarenakan matematika dapat membekali siswa untuk 
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berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kemampuan tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memliliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif 

(Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006: 139). 

Pembelajaran matematika memiliki fungsi sebagai sarana untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif dan bekerja sama yang 

diperlukan siswa dalam kehidupan modern. Pengembangan kemampuan berpikir 

kreatif merupakan salah satu fokus dalam pembelajaran matematika. Kemampuan 

berpikir kreatif dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah matematika diantaranya 

pada langkah perumusan, penafsiran, dan penyelesaian model atau perencanaan 

penyelesaian masalah. Hassoubah (Syamsuduha, 2011) menyatakan bahwa 

dengan berpikir kritis dan kreatif masyarakat dapat mengembangkan diri mereka 

dalam membuat keputusan, penilaian, serta menyelesaikan masalah. Berdasarkan 

uraian di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kreatif tidak boleh 

dipandang sebelah mata dalam pendidikan matematika di Indonesia. Setiap guru 

harus berupaya untuk memberikan aktivitas yang melatih kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

PISA (Programme for International Student Assesment) adalah studi 

internasional tentang  membaca, matematika, dan sains peserta didik sekolah 

berusia 15 tahun dan diadakan setiap 3 tahun sekali. Studi dikoordinasikan oleh 

EOCD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yang 

berkedudukan di Paris, Perancis. Dasar penilaian literasi matematika dalam PISA 
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tidak terkait langsung dengan topik-topik pada kurikulum sekolah, namun lebih 

difokuskan pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hal yang diukur PISA pada 

literasi matematika yaitu kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi, 

memahami serta menggunakan dasar-dasar matematika yang diperlukan seseorang 

dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan matematika pada PISA dibagi menjadi enam level 

(tingkatan), level 6 sebagai tingkat pencapaian yang paling tinggi dan level 1 yang 

paling rendah. Pada level 1 siswa mengidentifikasi informasi dan menyelesaikan 

prosedur rutin menurut instruksi yang eksplisit. Pada level 2 siswa dapat 

mengerjakan algoritma dasar, menggunakan rumus, melakukan prosedur atau 

konvensi sederhana. Pada level 3 siswa dapat menginterpretasikan dan 

menggunakan reprensentasi berdasarkan sumber informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. Pada level 4 siswa dapat menggunakan ketrampilan 

yang baik dan mengemukakan alasan dan pandangan fleksibel sesuai konteks. 

Pada level 5 siswa dapat bekerja menggunakan pemikiran dan penalaran yang 

luas, serta secara tepat menghubungkan pengetahuan dan ketrampilan 

matematikanya dengan siuasi yang dihadapi. Pada level 6 siswa mampu berpikir 

dan bernalar secara matematika.  

Menurut Depdiknas (dalam Sugandi, 2013), kemampuan matematik siswa 

Indonesia dalam PISA 2003 adalah level 1 (sebanyak 49,7% siswa), level 2 

(25,9%), level 3 (15,5%), level 4 (6,6%), dan 5-6 (2,3%). Berdasarkan hasil studi 

tersebut terlihat bahwa kebanyakan siswa Indonesia kesulitan dalam 

menyelesaikan soal literasi matematika pada level 3 sampai 6. Berdasarkan 
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analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa 6 (enam) level kemampuan yang 

dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya 

mampu menguasai pelajaran sampai level 3 (tiga) saja, sementara negara lain 

yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4 (empat), 5 (lima), 

dan 6 (enam). Stacey (2011) menunjukkan siswa Indonesia yang dapat 

mengerjakan soal level 5 dan 6 pada PISA yaitu 0,1 persen. Presentase skor 

tersebut di bawah rata-rata yang ditetapkan OECD yaitu 8,5. Pada level 5 siswa 

dapat memilih, membandingkan dan mengevaluasi strategi yang sesuai untuk 

memecahkan masalah yang rumit yang berhubungan dengan model ini. Para siswa 

pada tingkatan ini dapat bekerja dengan menggunakan pemikiran dan penalaran 

yang luas, serta secara tepat menghubungkan pengetahuan dan ketrampilan 

matematikanya dengan situasi yang dihadapi.  Kriteria pada level 6 yaitu siswa 

dapat menerapkan pengetahuan dan pemahamannya secara mendalam disertai 

dengan penguasaan teknis operasi matematika, mengembangkan strategi dan 

pendekatan baru untuk menghadapi situasi baru.  

Berdasarkan hasil PISA 2003, hasil PISA 2009, dan menurut Stacey, 

diperoleh fakta bahwa kemampuan matematik siswa hanya berkutat di level 1, 

level 2, dan level 3, sedangkan kemampuan matematis di level 4, level 5, dan 

level 6 masih sangat rendah. Untuk menyelesaikan soal level 4, level 5, dan level 

6, dibutuhkan kemampuan berpikir kreatif. Hal tersebut dikarenakan pada level 4 

siswa dituntut untuk mengemukakan alasan yang fleksibel, pada level 5 siswa 

dituntut untuk bekerja dengan menggunakan pemikiran dan penalaran yang luas, 

dan level 6 siswa dituntut untuk mengembangkan strategi dan pendekatan yang 
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baru untuk menghadapi situasi yang baru yang membutuhkan kemampuan 

berpikir kreatif dalam menyelesaikanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

belum dapat mengembangkan strategi dan pendekatan baru untuk menghadapi 

situasi baru, sehingga dapat dikatakan kemampuan berpikir kreatif siswa masih 

redah. 

Pengamatan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MTs Negeri 

Kendal pada tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013 terlihat bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih rendah. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu guru matematika di MTs Negeri Kendal pada 

tanggal 17 Februari 2014, diperoleh informasi bahwa kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa kelas VII masih kurang. Rata-rata sekitar 15 % siswa dari satu 

kelas mempunyai kemampuan berpikir matematis yang baik, selebihnya masih 

tergolong rendah.  

Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMP/ 

MTs yang harus dikuasai peserta didik kelas VII salah satunya adalah tentang 

geometri dan pengukuran. Materi yang akan dipilih pada penelitian ini adalah 

tentang geometri yaitu materi segitiga. Alasan pemilihan materi segitiga dalam 

penelitian ini karena berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru 

matematika di MTs Negeri Kendal menyebutkan bahwa materi segitiga 

merupakan salah satu materi pokok yang sulit dipahami siswa. Materi segitiga  

harus benar-benar dipahami oleh peserta didik karena materi ini berhubungan erat 

dengan materi lain yang bahasanya lebih abstrak seperti materi pythagoras, 

bangun ruang, dan juga trigonometri. Selain itu alasan pemilihan materi segitiga 
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dalam penelitian ini adalah karena geometri merupakan materi yang abstrak 

sehingga perlu divisualisaikan. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran 

yang memudahkan siswa untuk memvisualisasi dan mempelajari materi segitiga. 

Salah satu media yang dapat memudahkan dalam mempelajari segitiga adalah 

software GeoGebra.  

Program geogebra merupakan program yang bersifat dinamis dan 

interaktif untuk mendukung pembelajaran dan penyelesaian persoalan matematika 

seperti geometri, aljabar, kalkulus, dan lain-lain (Ristontowi, 2013). Dengan 

beragam fasilitas yang dimiliki, program GeoGebra dapat dimanfaatkan sebagai 

media pembelajaran geometri, untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan 

serta sebagai alat bantu mengkonstruksi konsep-konsep geometri. Program 

GeoGebra adalah program yang bersifat dinamis dan interaktif sehingga 

memungkinkan banyak eksplorasi yang dapat dilakukan terhadap suatu konsep 

matematika sehingga dapat merangsang kreatifitas berpikir siswa khususnya 

geometri, aljabar, dan kalkulus (Budhiawan, 2012). Program GeoGebra sangat 

cocok digunakan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari bangun 

segitiga (Suryobintoro, 2013). Sifat-sifat segitiga dapat divisualisasikan 

menggunakan GeoGebraa, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk 

memahaminya. Selain itu dengan menggunakan GeoGebra memungkinkan 

banyak eksplorasi yang dapat dilakukan sehingga dapat merangsang kreatifitas 

berpikir siswa.  

Berpikir kreatif sangat dibutuhkan dalam meningkatkan hasil belajar 

materi segitiga. Karena dengan berpikir kreatif siswa dapat menciptakan sesuatu 
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yang baru, sebagai kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru yang dapat 

diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat 

hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. 

Diharapkan dengan berpikir kreatif siswa dapat menerapkan gagasan-gagasan 

barunya ke dalam soal yang mereka temui, sehingga siswa dapat mengerjakan 

soal tersebut sesuai dengan gagasan yang mereka miliki.  

Guru matematika di MTs Negeri Kendal sudah menerapkan beberapa 

model pembelajaran, yaitu model pembelajaran STAD dan ekspositori. Namun 

model pembelajaran yang sering digunakan adalah model pembelajaran 

ekspositori. Berdasarkan hasil wawancara, selama pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran eskpositori kemampuan berpikir kreatif siswa belum 

berkembang. Selama pembelajaran dengan menggunakan ekpositori siswa yang 

dapat mengikuti pelajaran dengan baik serta mencapai hasil ketuntasan belajar 

hanya 30%. Kebanyakan siswa cenderung bersifat pasif pada saat pembelajaran 

berlangsung. Beberapa siswa juga tidak memperhatikan gurunya dengan baik dan 

cenderung ramai. Sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata 

pelajaran matematika di MTs Negeri Kendal adalah 80 dan ketuntasan klasikal 

dalam satu kelas adalah 75% dari seluruh siswa dalam suatu kelas mencapai 

KKM. Hal tesebut masih sulit untuk dicapai.  

Kurikulum yang diterapkan di MTs Negeri Kendal adalah KTSP. Aspek 

yang diukur dalam penilaian berbasis KTSP mencakup penilaian proses dan hasil 

belajar yang meliputi  aspek kognitif,  aspek psikomotorik, dan dan afektif. 

Terdapat enam aspek atau jenjang proses berpikir dalam ranah kognitif, mulai dari 
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jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Namun dalam 

kenyataan proses pembelajaran pada umumnya terbatas pada tingkat pengenalan, 

pemahaman, dan penerapan, sedangkan tingkat pemikiran yang tinggi (analisis, 

sintesis, dan evaluasi) jarang dilatih (Munandar, 2012: 161).  Oleh karena itu 

diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa sehingga dapat mencapai ketuntasan hasil belajar.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan suatu upaya untuk 

mengatasinya, diantaranya adalah mencari dan menemukan model dan strategi 

pembelajaran untuk diterapkan dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, perlu adanya pendekatan 

pembelajaran maupun model pembelajaran yang memungkinkan sisa melakukan 

observasi dan eksplorasi agar dapat membangun pengetahuan sendiri (Budiman, 

2010). Model dan strategi pembelajaran yang dipilih adalah model dan strategi 

pembelajaran yang memberikan kesempatan pada perserta didik untuk 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri sehingga peserta didik lebih mudah untuk 

memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik secara efektif yaitu model pembelajaran kooperatif 

dengan strategi pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). 

Menurut Filasaime (Syamsuduha, 2011) melalui proses belajar kooperatif, 

para siswa bisa mendengar perspektif-perspektif yang lain, menganalisis klaim-

klaim, mengevaluasi bukti-bukti, dan menjelaskan dan menjustifikasi penalaran 

mereka. Pada model pembelajaran kooperatif para siswa diberi kesempatan untuk 

bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk menyelesaikan atau memecahkan 
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suatu masalah secara besama. Para siswa juga diberi kesempatan untuk 

mendiskusikan masalah, menemukan strategi pemecahannya, dan 

menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah lain yang telah dapat 

diselesaikan sebelumnya (Suherman et al, 2003: 259). Pada saat diskusi, para 

siswa mengemukakan beberapa gagasan-gagasannya sehingga siswa dapat 

menemukan gagasan baru untuk mengatasi suatu masalah sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Pada strategi pembelajaran TTW terdapat tiga proses, yaitu berpikir 

(think), berbicara (talk), dan menulis (write). Pada proses berpikir (think), siswa 

menunjukkan aktivitasnya dengan membaca suatu teks matematika atau soal 

matematika kemudian membuat catatan kecil mengenai ide dan menyelesaikan 

soal tersebut. Pada proses berikutnya yaitu (talk), peserta didik 

mengkomunikasikan ide-ide mereka melalui diskusi. Selanjutnya proses write, 

peserta didik menulis hasil diskusi/ dialog pada lembar kerja yang disediakan. 

Pada strategi TTW ini siswa dituntut untuk berpikir mengenai solusi masalah 

yang dihadapi sesuai dengan idenya sendiri, kemudian mengkomunikasikan ide-

ide mereka dalam sebuah diskusi, sehingga siswa dapat menemukan ide baru 

untuk mengatasi suatu masalah dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, diharapkan pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

berbantuan software GeoGebra dapat dijadikan salah satu cara efektif terhadap 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik MTs Negeri Kendal pada materi 
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segitiga kelas VII. Judul penelitian ini adalah “Keefektifan Model Pembelajaran 

Kooperatif dengan strategi TTW berbantuan GeoGebra terhadap Kemampuan 

Berpikir Kreatif Matematis Siswa Kelas VII Materi Segitiga”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis matematika di MTs Negeri Kendal 

belum mencapai ketuntasan. 

2. Materi segitiga merupakan salah satu materi geometri yang sulit dipahami 

siswa MTs Negeri Kendal. 

3. Pembelajaran di Mts Negeri Kendal belum dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis pada materi segitiga. 

4. Diperlukannya media pembelajaran untuk membantu siswa dalam memahami 

materi segitiga. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, permaslahan-

permasalahan itu akan dibatasi pada pokok bahasan Segitiga. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan utama dalam penelitian ini adalah apakah implementasi model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VII materi segitiga 

MTs Negeri Kendal tahun ajaran 2013/ 2014 efektif? Rumusan tersebut dapat 

dirinci sebagai berikut. 
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1. Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW berbantuan GeoGebra 

dapat mencapai ketuntasan belajar? 

2. Apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW berbantuan 

GeoGebra lebih baik daripada rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa pada kelas kontrol? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW 

berbantuan GeoGebra dapat mencapai ketuntasan belajar. 

2. Untuk mengetaui apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa dengan penerapan model pembelajaran koopeartif dengan strategi TTW 

berbantuan GeoGebra lebih baik daripada rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa pada kelas kontrol. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1. Manfaat bagi siswa 

1. Siswa dapat melakukan pembelajaran matematika secara menarik. 
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2. Mendorong siswa untuk berpikir dari berbagai sudut pandang, terlatih untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat, serta menumbuhkan persaingan yang 

sehat dalam belajar antar peserta didik. 

1.6.2. Manfaat bagi guru 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan agar guru dapat menerapkan 

model pembelajaran Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra  sehingga peserta 

didik dapat mencapai hasil kemampuan maksimal. 

1.6.3. Manfaat bagi sekolah 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di MTs Negeri Kendal. 

2. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan tentang model pembelajaran yang 

digunakan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas pada khususnya dan 

memajukan sekolah pada umumnya. 

1.6.4. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk melakukan 

pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas ketika menjadi guru mata 

pelajaran. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda oleh para pembaca, 

serta mewujudkan pandangan dan pengertian yang berhubungan dengan judul 

skripsi yang diajukan, maka diperlukan penegasan istilah sebagai berikut. 
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1.7.1. Keefektifan 

Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tercapainya 

indikator keefektifan model pembelajaran kooperatif dengan strategi pembelajaran 

TTW berbantuan GeoGebrayang ditunjukkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan 

GeoGebra dapat mencapai kriteria ketuntasan belajar. Ketercapaian tersebut 

dapat diukur dari hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 

VII secara klasikal jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama 

dengan 80 lebih dari atau sama dengan 75% dari jumlah siswa yang ada di 

kelas tersebut. 

2. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

berbantuan GeoGebra lebih baik daripada rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa pada kelas yang dikenai pembelajaran ekpositori. 

1.7.2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerja sama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif dapat menciptakan saling ketergantungan antar siswa, 

sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar tetapi juga 

secara sesama siswa. Siswa lebih memiliki kemungkinan menggunakan tingkat 

berpikir yang lebih tinggi selama dan setelah diskusi dalam kelompok kooperatif 

daripada mereka bekerja secara individual atau atau kompetitif. Sehingga 
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diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif kemampuan 

berpikir kreatif siswa dapat berkembang. 

1.7.3. Strategi Pembelajaran TTW 

Strategi pembelajaran TTW pada dasarnya dibangun melalui berpikir, 

berbicara, dan menulis. Strategi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap Think 

(berpikir) yaitu keterlibatan siswa untuk berpikir atau berdialog dengan dirinya 

sendiri setelah proses mambaca, tahap Talk (berbicara/ berdiskusi) yaitu berbicara 

membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum menulis dan tahap Write 

(menulis) yaitu mengungkapkan ide mereka melalui tulisan. Suasana seperti ini 

lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok heterogen dengan 3-5 siswa. Strategi 

pembelajaran TTW memberikan kesempatan pada perserta didik untuk 

mengkonstruksi pengetahuan sendiri sehingga peserta didik lebih mudah untuk 

memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Pada penelitian ini, pembelajaran TTW akan dibantu 

dengan GeoGebra. 

1.7.4. Software GeoGebra 

GeoGebra adalah software matematika dinamis yang dapat digunakan 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Program GeoGebra 

merupakan program yang bersifat dinamis dan interaktif untuk mendukung 

pembelajaran dan penyelesaian persoalan matematika seperti geometri, aljabar, 

kalkulus, dan lain-lain. Dengan beragam fasilitas yang dimiliki, program 

Geogebra dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran geometri, untuk 

mendemonstrasikan atau memvisualisasikan serta sebagai alat bantu 
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mengkonstruksi konsep-konsep geometri. Dalam penelitian ini software 

GeoGebra dimanfaatkan untuk membuat media presentasi interaktif yang 

nantinya akan digunakan dalam pembelajaran matematika khususnya materi 

segitiga. 

1.7.5. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan untuk menemukan 

ide baru yang sesuai dengan tujuan, dengan membangun ide-ide, mensintesis ide-

ide tersebut dan menerapkannya. Kemampuan berpikir kreatif yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa untuk menghasilkan gagasan baru 

dalam pemecahan masalah pada materi segitiga. Indikator pengukuran 

kemampuan berpikir kreatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu berpikir 

lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir terperinci. 

1.7.6. Materi Segitiga 

Materi segitiga merupakan salah satu materi mata pelajaran matematika 

yang diajarkan di kelas VIIMTs Negeri Kendal semester 2 sesuai dengan Standar 

Kompetensi Matematika untuk SMP dan MTs. 

1.7.7. 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 MTs Negeri Kendal untuk mata pelajaran 

matematika keas VII adalah lebih dari atau sama dengan 80 dan ketuntasan 

klasikal yang diharapkan sekolah sebesar 75 %. Ketuntasan belajar yang 
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dimaksud dalam penelitian ini adalah ketuntasan belajar dalam aspek kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa pada materi segitiga. Indikator pencapaian 

ketuntasan belajar dalam penelitianini adalah apabila sekurang-kurangnya 75 % 

siswa yang berada pada satu kelas memperoleh nilai ≥ 80. 

1.8 Sistematika Skripsi 

1.8.1. Bagian Awal Skripsi 

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

pembimbing, pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.8.2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi terdiri atas lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan  pustaka dan 

hipotesis, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. 

Bab 1 Pendahuluan 

Mengemukakan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, menfaat penelitian, 

penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Hipotesis 

Berisi tentang teori yang melandasi permasalahan skripsi serta kerangka 

berpikir dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, desain penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, instrumen 

penelitian, serta analisis data. 



17 
 

 
 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab 5 Penutup, berisi simpulan dan saran 

1.8.3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Kemampuan Berpikir Kreatif 

2.1.1.1. Definisi Kreativitas 

Banyak pihak yang mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu bidang 

kajian yang sulit, yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Perbedaan 

pandangan tersebut terletak pada definisi kreatifitas, kriteria perilaku kreatif, 

proses kreatif, hubungan kreativitas dan inteligensi, karakteristik orang yang 

kreatif, korelat-korelat kreativitas, dan upaya untuk mengembangkan kreativitas 

(Supriadi, 2013: 132).   

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi kreativitas (Supriadi, 2013: 135) 

1. Guilford menyatakan kreativitas mengacu pada kemampuan yang khas dari 

orang-orang kreatif. 

2. Menurut Munandar kreativitas adalah sebuah proses yang memanifestasikan 

dirinya dalam kefasihan (kelancaran), dalam fleksibilitas, juga dalam 

orisinalitas berpikir. 

3. Menurut Barron, kreativitas adalah kemampuan untuk membawa sesuatu 

yang baru ke dalam suatu hal yang eksis. 

4. Menurut Amabile kreativitas dapat dianggap sebagai kualitas produk atau 

tanggapan yang dinilai untuk menjadi kratif oleh pengamat yang sesuai. 



19 
 

 
 

5. Menurut Barron dan Harrington, kreativitas adalah kemampuan untuk 

meciptakan sesuatu yang baru. Wujudnya adalah tindakan manusia. 

Pada berbagai literatur tentang kreativitas, masih banyak definisi mengenai 

kreativitas. Namun pada intinya ada persamaan antara definisi-definisi tersebut, 

yaitu bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda 

dengan apa yang telah ada sebelumnya. 

2.1.1.2. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Guilford menemukan bahwa ada lima sifat yang menjadi ciri kemampuan 

berpikir kreatif, yaitu kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian 

(originality), penguraian (elaboration), dan perumusan kembali (redefinition) 

(Supriadi, 2013: 136). Sedangkan Munandar mengartikan berpikir kreatif dengan 

kemampuan memberikan berbagai kemungkinan jawaban atas suatu masalah dan 

jarang diukur. Menurut Munandar (2012: 192) terdapat empat perilaku berpikir 

kreatif yaitu berpikir lancar, berpikir luwes (fleksibel),  berpikir orisinal, berpikir 

terperinci (elaborasi). Sedangkan Singh (dalam Mann, 2005) menyatakan bahwa 

kreativitas matematik digambarkan seperti “proses dari perumusan hipotesis 

mengenai penyebab dan mempengaruhi dalam situasi matematika, menguji 

hipotesis dan membuat modifikasi-modifikasi dan mengkomunikasikan hasil 

akhirnya” 

Menurut Jhonson (2011: 214)  berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari 

pikiran yang dilatih dengan memerhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, 

mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang 
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menakjubkan, dan mengembangkan ide ide yang tidak terduga. Menurut Jhonson 

(2011: 215) berpikir kreatif, yang membutuhkan ketekunan, disiplin diri, dan 

perhatian penuh, meliputi aktivitas mental seperti: 

1. mengajukan pertanyaan, 

2. mempertimbangkan informasi baru dan ide yang tidak lazim dengan pikiran 

terbuka, 

3. membangun keterkaitan, khususnya di antara hal-hal yang berbeda, 

4. menghubung-hubungkan berbagai hal dengan bebas, 

5. menerapkan imajinasi pada setiap situasi untuk menghasilkan hal baru dan 

berbeda, 

6. mendengarkan intuisi. 

Teori Eksistensial mengemukakan bahwa kreativitas merupakan proses 

untuk melahirkan sesuatu yang baru melalui perjumpaan antara manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan alam. Sebagai penganut teori eksistensial, May 

(1980), misalnya berpendapat bahwa setiap perilaku kreatif didahului oleh 

“perjumpaan” yang intens dan penuh keasadaran antara manusia dengan dunia 

sekitarnya (Supriadi, 2013: 142). 

Munandar  memasukkan keempat aspek tersebut dalam perilaku kognitif-

intelektual. Selain perilaku kognitif-intelektual, Munandar juga menjelaskan aspek 

berpikir kreatif yang dipandang dari perilaku Afektif-perasaan. Namun pada 

penelitian ini, hanya akan dibahas aspek dalam perilaku kognitif-intelektual. 
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Pada Tabel 2.1di bawah ini adalah aspek-aspek berpikir kreatif yang 

dijelaskan oleh Munandar (2012: 192) pada perilaku kognitif-intelektual. 

Tabel 2.1 Aspek-Aspek Berpikir Kreatif menurut Munandar 

Perilaku Arti 

Kognitif – Intelektual 

1) Berpikir lancar a. menghasilkan banyak gagasan/ 

jawaban yang relevan, 

b. arus pemikiran lancar. 

2) Berpikir luwes 

(fleksibel) 

a. Menghasilkan gagasan-gagasan 

yang seragam. 

b. Mampu mengubah cara atau 

pendekatan. 

c. Arah pemikiran yang berbeda-beda. 

3) Berpikir orisinil 
Memberikan jawaban yang tidak 

lazim, yang lain dari yang lain, yang 

jarang diberikan kebanyakan orang. 

4) Berpikir terperinci 

(elaborasi) 

a. Mengembangkan, menambahkan, 

memperkaya suatu gagasan. 

b. Memperinci detail-detail. 

c. Memperluas suatu gagasan. 

 

Menurut Dwijanto (2007: 11-12), berpikir kreatif adalah kemampuan dalam 

matematika yang meliputi 4 (empat) kemampuan, sebagai berikut. 

a. Kelancaran (fluency) yaitu kemampuan menjawab masalah matematika secara 

tepat. 

b. Keluwesan (flexibility) yaitu kemampuan menjawab masalah matematika 

melalui cara yang tidak baku. 

c. Keaslian (originality) yaitu kemampuan menjawab masalah matematika 

dengan menggunakan bahasa, cara, atau ide sendiri. 
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d. Elaborasi (elaboration) yaitu kemampuan memperluas jawaban masalah, 

memunculkan masalah baru atau gagasan. 

Aspek-aspek dalam berpikir kreatif yang disampaikan oleh beberapa ahli 

bermacam-macam. Pada penelitian ini, indikator kemampuan berpikir kreatif yang 

digunakan adalah indikator berpikir kreatif  menurut Munandar yaitu berpikir 

lancar, berpikir luwes (fleksibel), berpikir orisinil, dan berpikir terperinci 

(elaborasi).  

2.1.2. Model Pembelajaran Kooperatif 

Joyce (dalam Trianto, 2007), model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan untuk pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, 

komputer, kurikulum, dan lain-lain. Setiap model pembelajaran mengarahkan kita 

ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu siswa sedemikian rupa 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang bernaung dalam teori 

konstruktivis. Trianto (2007: 13) menuliskan bahwa teori konstruktivis ini 

menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Menurut teori 

konstruktivisme, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa, akan tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam 

benaknya. 
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Menurut Eggen dan Kauchak (dalam Trianto, 2007) bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa 

bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam kelas 

kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecilyang terdiri dari 

4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen. Pembelajaran kooperatif disusun 

dalam sebuah usaha untuk meningkatan partisipasi siswa, memfasilitasi  siswa 

dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam 

kelompok, serta memberi kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar 

bersama-sama siswa yang berbeda latar belakangnya. 

Yamin & Ansari (2012: 74) menuliskan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama di antara siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif dapat menciptakan 

saling ketergantungan antar siswa, sehingga sumber belajar bagi siswa bukan 

hanya guru dan buku ajar tetapi juga secara sesama siswa. 

Menurut Eggen dan Kauchak (dalam Trianto, 2007) bahwa pembelajaran 

kooperatif meruakan sebuah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam kelas kooperatif 

siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang 

siswa yang sederajat tetapi heterogen.  

Menurut Trianto (2007: 48-49) terdapat enam langkah utama atau tahapan 

di dalam pelajaran yang menggunakan pembelajara kooperatif. Langkah-langkah 

itu ditunjukkan pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif 

Fase Tingkah Laku Guru 

Fase-1 

Menyampaikan tujuan dan 

motivasi siswa 

 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ingin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan memotivasi 

siswa untuk belajar. 

Fase-2 

Menyajikan informasi 

 

Guru menyajikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau leweat bahan 

bacaan. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok kooperatif 

 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajara dan membantu 

setiap kelompok agar melakukan 

transisi secara efisien. 

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

 

Guru membimbing kelompok-

kelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas 

mereka. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah 

dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjaannya. 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 

menghargai baik upaya maupun 

hasil belajar individu dan 

kelompok 

 

2.1.3. Strategi  Pembelajaran 

David (dalam Sanjaya, 2007)menyatakan bahwa dalam dunia pendidikan, 

strategi diartikan sebegai a plan, method, or series of activities designed, achieves 

a particular educational goal. Dengan demikian strategi pembelajaran dapat 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 
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didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemp (dalam Sanjaya, 2007) 

juga menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran 

yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. 

2.1.3.1. Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

Suatu strategi pembelajaran yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan 

berpikir kreatif siswa adalah strategi pembelajaran think-talk-write (TTW). 

Menurut Yamin & Ansari (2012 : 84) Strategi think-talk-write diperkenalkan oleh 

Huinker & Laughlin yang pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, 

dan menulis. Alur kemajuan strategi TTW dimulai dari keterlibatan siswa dalam 

berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, 

selanjutnya  berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum 

menulis. Suasana seperti ini lebih efektif jika dilakukan dalam kelompok 

heterogen 3-5 siswa. Pada kelompok ini siswa diminta membaca, membuat 

catatan kecil, menjelaskan, mendengar dan membagi ide bersama teman kemudian 

mengungkapkannya melalui tulisan (Yamin & Ansari, 2012 : 84). Menurut Fazio 

(2009) Strategi Think-Talk-Write  dapat membantu siswa untuk membuat 

hubungan antara rekan-rekan mereka, guru, dan fenomena sains dalam 

penyelidikan. 
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Strategi pembelajaran ini melibatkan tiga aspek penting yang harus 

dikembangkan dan dilakukan dalam pembelajaran matematika yaitu: 

1. Think (berpikir) 

Menurut Yamin & Ansari (2012: 85) aktivitas berpikir (think) dapat dilihat 

dari proses membaca suatu teks matematika atau berisi cerita matematika, 

kemudian membuat catatan apa yang telah dibaca. Dalam membuat atau menulis 

catatan siswa membedakan dan mempersatukan ide yang disajikan dalam teks 

bacaan, kemudian menerjemahkan ke dalam bahasa sendiri. Belajar membuat/ 

menulis catatan setelah membaca dapat merangsang aktivitas berpikir sebelum, 

selama, dan setelah membaca, sehingga dapat mempertinggi peengetahuan bahkan 

meningkatkan ketrampilan berpikir dan menulis. 

Menurut Marzuki (Hidayat, 2012) bahwa berpikir yang dilakukan oleh 

manusia meliputi lima dimensi yaitu : 

1) Metakognisi, merupakan kesadaran seseorang tentang proses berpikirnya 

pada saat melakukan tugas tertentu dan kemudian menggunakan kesadaran 

tersebut untuk mengontrol apa yang dilakukan. 

2) Berpikir kritis dan kreatif, merupakan dua komponen yang sangat mendasar. 

Berpikir kritis merupakan proses penggunaan kemampuan berpikir secara 

efektif yang dapat membantu seseorang untuk membuat, mengevaluasi, serta 

mengambil keputusan tentang apa yang diyakini serta dilakukan. Sedangkan 

berpikir kreatif merupakan kemampuan yang bersifat spontan, terjadi karena 

adanya arahan yang bersifat internal dan keberadaannya tidak bisa diprediksi. 
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3) Proses berpikir, memilliki delapan komponen utama yaitu pembentukan 

konsep, pembentukan prisip, pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan, penelitian, penyusunan, dan berwacana secara oral. 

4) Kemampuan berpikir utama, juga memiliki delapan komponen yang 

memfokuskan, kemampuan mendapatkan informasi, kemampuan mengingat, 

kemampuan mengorganisasi, kemampuan menganalisis, kemampuan 

menghasilkan, kemampuan mengintegrasi, serta kemampuan mengevaluasi. 

5) Berpikir matematik tingkat tinggi, pada hakekatnya merupakan non 

prosedural yang antara lain mencakup hal-hal berikut: kemampuan mencari 

dan mengeksplorasi pola, kemampuan menggunakan fakta-fakta, kemampuan 

membuat ide-ide matematik, kemampuan berpikir dan bernalar secara 

fleksibel, serta menetapkan bahwa suatu pemecahan masalah bersifat logis. 

2. Talk (berbicara atau berdiskusi) 

Pada tahap talk, siswa berkomunikasi dengan kata-kata dan bahasa yang 

mereka pahami. Siswa menyampaikan ide yang diperolehnya pada tahap think 

kepada teman-teman diskusi (kelompok). Diskusi diharapkan dapat menghasilkan 

solusi atas masalah yang diberikan. 

Yamin & Ansari (2012: 86) mengatakan bahwa talk penting dalam 

matematika karena sebagai cara utama untuk berkomunikasi dalam matematika. 

Siswa menggunakan bahasa untuk menyajikan ide kepada temannya, membangun 

teori bersama, sharing strategi solusi, dan membuat definisi. Talking membantu 

guru mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam belajar matematika, sehingga 

dapat mempersiapkan perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan. 
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3. Write (menulis) 

Menurut Yamin & Ansari (2012: 87) aktivitas menulis berarti 

mengkonstruksi ide, karena setelah berdiskusi atau berdialog antar teman dan 

kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. Shield & Swinson dalam Yamin & 

Ansari (2011: 87) menatakan bahwa menulis dalam matematika membantu 

merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang 

materi yang ia pelajari. Aktivitas menulis akan membantu siswa dalam membuat 

hubungan dan juga memungkinkan guru melihat pengembangan konsep siswa. 

Masingila & Wisniowska (dalam Yamin & Ansari, 2012) mengemukakan 

bahwa aktivitas menulis siswa bagi guru dapat memantau kesalahan siswa, 

miskonsepsi, dan konsepsi siswa terhadap ide yang sama. Selain itu kegiatan 

menulis dalam pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat memahami 

bahwa matematika dibangun melalui suatu proses berpikir yang dinamis, dan 

diharapkan pula dapat memahami bahwa matematika merupakan bahasa atau alat 

untuk mengungkapkan ide. Aktivitas menulis siswa pada tahap ini adalah menulis 

solusi dari maslah/ pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan. (Yamin & 

Ansari, 2012: 88). 

Langkah-langkah dalam pembelajarn dengan strategi Think-Talk-Write 

(TTW) adalah sebagai berikut (Yamin & Ansari, 2012: 90). 

(a) Guru membagi teks bacaan berupa Lembaran Aktivitas siswa Siswa yang 

memuat situasi masalah dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. 

(b) Siswa membaca teks dan membuat catatan dari hasil bacaan secara 

individual, untuk dibawa ke forum diskusi (think). 
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(c) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

catatan (talk). Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar. 

(d) Siswa mngkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write). 

Peranan dan tugas guru dalam usaha mengefektifkan penggunaan model 

Think-Talk-Write (TTW) ini, sebagaimana yang dikemukakan Silver & Smith 

(dalam Yamin & Ansari (2012: 90)) adalah : (1) mengajukan pertanyaan dan 

tugas yang mendatangkan keterlibatan dan menantang setiap siswa untuk berpikir, 

(2) mendengar secara hati-hati ide siswa, (3) menyuruh siswa mengemukakan ide 

secara lisan dan tulisan, (4) memutuskan apa yang digali dan dibawa siswa dalam 

diskusi, (5) memutuskan kapan memberi informasi, mengklarifikasikan persoalan-

persoalan, menggunakan model, membimbing dan membiarkan siswa berjuang 

dengan kesulitan, (6) memonitoring dan menilai partisipasi siswa dalam diskusi, 

dan memutuskan kapan dan bagaimana mendorong setiap siswa untuk 

berpartisispasi. 

Kelebihan dari strategi Think-Talk-Write (TTW) adalah: (1) Memberi 

kesempatan siswa berinteraksi dan berkolaborasi membicarakan tentang 

penyelidikan dengan anggota kelompoknya, (2) siswa terlibat langsung dalam 

belajar sehingga termotivasi untuk secara aktif dalam belajar, (3) model ini 

berpusat pada siswa, memberi kesempatan pada siswa dan guru berperan sebagai 

mediator lingkingan belajar, dan (4) dengan memberikan soal open ended dapat 

mengembangkan ketrampilan berpikir kritis dan kreatif siswa (Prastyo, 2011). 

Sedangkan kelemahan dari strategi pembelajaran ini adalah: (1) model 

pembelajaran ini kurang berhasil dalam kelas besar, misalkan sebagian waktu 
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hilang karena membantu siswa mencari solusi pemecahan masalah atau 

menemukan teori-teori yang berhubungan dengan lembar kerja siswa dan (2) tidak 

semua anggota kelompok aktif dalam model pembelajaran ini (Prastyo, 2011). 

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan usaha-usaha yaitu: (1) 

Guru terlebih dahulu memutuskan banyaknya kelompok, banyaknya anggota, dan 

pengelompokan siswa yang bersifat heterogen dan (2) Sebaiknya diadakan 

pengaturan penempatan dan penyusunan kelompok, sehingga lebih mempermudah 

guru untuk mengontrol perorangan atau kelompok siswa (Prastyo, 2011). 

2.1.4. Model Pembelajaran Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang 

terpusat pada guru. Guru aktif memberikan penjelasan terperinci tentang bahan 

pengajaran. Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pada siswa (Dimyati & Mudjiono, 

2009: 172). Pada pembelajaran ekspositori guru lebih aktif terhadap pembelajaran 

dimana guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa. 

Menurut Sanjaya (2007: 179), terdapat tiga karakteristik pembelajaran 

model ekspositori. Pertama, penyampaian materi pembelajaran dengan ceramah. 

Kedua, materi yang disampaikan berupa data dan fakta yang sudah jadi tanpa 

menuntut siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, penguasaan materi pelajaran 

menjadi tujuan yang utama. Menurut Sanjaya (2007: 185) ada beberapa langkah 

dalam penerapan pembelajran model ekspositori, yaitu (1) persiapan 

(preparation); (2) penyajian (presentation); (3) menghubungkan (correllation); 
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(4) menyimpulkan (generalization); (5) penerapan (application). Kelima langkah 

tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan dimana guru mempersiapkan siswa 

untuk menerima pelajaran. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Berikan sugesti positif untuk membangkitkan kekuatan dan motivasi 

belajar siswa. 

b. Mengemukakan tujuan yang harus dicapai agar siswa tahu arah 

pembelajaran. 

c. Membuka file dalam otak siswa dengan menyampaikan materi prasyarat 

yang pernah dipelajari siswa sebelumnya. 

(2) Penyajian 

Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi sesuai dengan persiapan 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

(3) Korelasi 

Tahap korelasi merupakan tahapan untuk mengaitkan materi yang telah 

dimiliki siswa dengan materi yang sedang diajarkan. Dengan tahap ini siswa 

akan mampu mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan berbagai hal 

yang berkaitan. 

(4) Menyimpulkan 

Tahap menyimpulkan merupakan tahap untuk memahami inti dari apa yang 

siswa pelajari. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting. Dengan 

menyimpulkan, siswa tak lagi ragu dengan materi yang dipelajari.  
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(5) Mengaplikasikan 

Tahap mengaplikasikan merupakan tahap dimana siswa diminta untuk 

menerapkan apa yang mereka telah dapatkan dalam pembelajaran untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan. Melalui tahap ini guru dapat 

mengetahui tingkat penguasaan dan pemahaman siswa akan materi yang telah 

diajarkan. Teknik yang dapat dilakukan guru pada tahap ini adalah 

memberikan tugas dan tes yang relevan dengan materi yang diajarkan. 

2.1.5. Software GoeGebra 

Pemanfaatan teknologi komputer dengan berbagai programnya 

dalampembelajaran matematika sudah merupakan keharusan dan kebutuhan. 

Salah satuprogram  komputer  (software) yang dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran matematika, khususnya geometri adalah program GeoGebra. 

Software ini dikembangkan untuk mempelajari matematika dan diajarkan pertama 

kali di sekolah oleh Markus Hohenwarter dari Universitas Florida 

Atlantic.Dengan program  GeoGebra, objek-objek geometri yang  bersifat  

abstrak dapat divisualisasi sekaligus dapat dimanipulasi secara cepat, akurat, dan 

efisien.Program  GeoGebra berfungsi sebagai media pembelajaran yang 

memberikan pengalaman visual kepada siswa dalam berinteraksi dengan konsep-

konsep geometri. Dengan tampilan yang variatif dan menarik, serta kemudahan 

dalam memanipulasi berbagai objek geometri diharapkan dapat meningkatkan 

minatsiswa sekaligus dapat meningkatkanefektivitas pembelajaran geometri. 
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Gambar 2.1  Tampilan Software GeoGebra 

Beberapa kelebihan software GeoGebra yaitu: 

a. Icon-icon disajikan dalam ukuran yang besar untuk menghindari 

kesalahandalam memilih menu. 

b. Semua objek dapat diberi label atau keterangan baik itu berupa titik, 

garis, bidang, sudut dan sebagainya. 

c. Dapat menentukan persamaan garis linear, kuadrat, kubik, hiperbolik, 

parabolik dan eliptik 

d. Objek dapat digeser, dicerminkan, diputar dan diperbesar. 

e. Warna objek dapat diubah dengan 41 pilihan warna agar mudah 

dibedakan dengan objek lain. 

f. Dapat meng-import gambar untuk dijadikan background. 

g. Dapat mengukur panjang, luas, dan besar sudut pada objek. 
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Tabel 2.3 Daftar icon pada GeoGebra beserta fungsinya 
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Lanjutan Tabel 2.2. Daftar icon pada GeoGebra beserta fungsinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



36 
 

 
 

Menurut Howenwarter & Fuchs dalam Mahmudi (2011),  GeoGebra sangat 

bermanfaat sebagai media pembelajaran matematika dengan beragam aktivitas 

sebagai berikut. 

a. Sebagai media demonstrasi dan visualisasi 

Dalam hal ini, dalam pembelajaran yang bersifat tradisional, guru memanfaatkan 

GeoGebra untuk mendemonstrasikan dan memvisualisasikan konsep-konsep 

matematika tertentu. 

b. Sebagai alat bantu konstruksi 

Dalam hal ini GeoGebra digunakan untuk memvisualisasikan konstruksi konsep 

matematika tertentu, misalnya mengkonstruksi lingkaran dalam maupun luar 

segitiga, atau garis singgung. 

c. Sebagai alat bantu proses penemuan 

GeoGebra digunakan sebagai alat bantu bagi siswa untuk menemukan suatu 

kosep matematis, misalnya tempat kedudukan titik-titik atau karakteristik 

parabola. 

Program GeoGebra adalah program yang bersifat dinamis dan interaktif 

sehingga memungkinkan banyak eksplorasi yang dapat dilakukan terhadap suatu 

konsep matematika sehingga dapat merangsang kreatifitas berpikir siswa 

khusunya gometri, aljabar, dan kalkulus (Budhiawan, 2012). 

2.1.6. Belajar 

Menurut Piaget, sebagaimana dikutip oleh Sanjaya (2007: 124), belajar 

merupakan proses individu mengkontruksi atau membangun pengetahuan sendiri 

berdasarkan pengalaman. Sedangkan menurut Rifai & Anni (2009: 
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137),menyatakan bahwa belajar adalah proses penemuan (dicovery) dan 

transformasi informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang itu sendiri. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep belajar secara 

umum merupakan proses kegiatan individu membangun atau menciptakan 

pengetahuan berdasarkan pengalaman yang berlangsung pada diri seseorang itu 

sendiri. 

Banyak teori dan prinsip-prinsip belajar namun terdapat beberapa prinsip 

yang berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dan upaya pembelajaran. 

Menurut Dimyati & Mudjiono (2009: 42), ada beberapa prinsip belajar yaitu: (1) 

perhatian dan motivasi, (2) keaktifan, (3) keterlibatan langsung/ berpengalaman, 

(4) pengulangan, (5) tantangan, (6) balikan dan penguatan, dan (7) perbedaan 

individual. Penjelasan secara rinci sebagai berikut. 

(1) Perhatian dan motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam belajar. Tanpa adanya 

perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Motivasi juga mempunyai peranan yang 

penting. Perhatian dan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada 

siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan 

pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar 

lebih lanjut dan akan membangkitkan motivasi untuk mempelajari. 

(2) Keaktifan 

Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri karena 

belajar menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka 
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inisiatif harus datang dari siswa sendiri sedangkan guru sebagai pembimbing dan 

pengarah. 

(3) Keterlibatan langsung/ berpengalaman 

Belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar mengamati secara 

langsung tetapi siswa harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan 

bertanggung jawab atas hasilnya. 

(4) Pengulangan 

Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas 

daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan 

sebagainya. Mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang. 

(5) Tantangan 

Situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai selalu 

terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif untuk 

mengatasi hambatan itu yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila 

hambatan tersebut telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka siswa 

akan masuk dalam medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. 

(6) Balikan dan penguatan 

Format sajian berupa tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, 

dan sebagainya merupakan cara belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya 

balikan dan penguatan. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar 

melalui penggunaan metode-metode ini akan membuat siswa terdorong untuk 

belajar lebih giat dan bersemangat. 
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(7) Perbedaan individual 

Perbedaan individual akan berpengaruh pada cara hasil belajar siswa. 

Perbedaan individual perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. 

2.1.7. Teori-Teori Belajar 

2.1.7.1. Teori Belajar Piaget 

Sugandi (2007: 35-36) mengemukakan tiga prinsip utama dalam 

pembelajaran menurut Piaget, yaitu: 

1. Belajar Aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, perlu 

diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak melakukan percobaan, 

memanipulasi simbol, mengajukan pertanyataan, menjawab dan membandingkan 

penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

2. Belajar Melalui Interaksi Sosial 

Proses belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi 

interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama akan 

membantu perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, perkembangan 

kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya khasanah kognitif 

anak akan diperkaya dengan berbagai macam sudut pandang dan alernatif. 

3. Belajar Melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 
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hanya menggunakan bahsa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. 

Pandangan Piaget sangat mendukung pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi TTW. Pada Strategi TTW terdapat tahap think, talk, 

dan write. Pada tahap think, siswa dituntut untuk memikirkan penyelesaian atas 

permasalahan matematika secara individu. Hal tersebut sesuai dengan prinsip 

pembelajaran menurut Piaget yaitu belajar melalui pengalaman sendiri. Tahap talk 

pada strategi TTW sesuai dengan prisip pembelajaran Piaget yang kedua yaitu 

belajar melalui interaksi sosial. Hal tersebut dikarenakan pada tahap talk siswa 

berdiskusi dengan anggota kelompoknya sehingga perlu diciptakan suasana yang 

memungkinkan terjadi interaksi antaranggota kelompok. Prinsip belajar aktif pada 

teori Piaget mendukung tahap write pada strategi TTW karena pada tahap write  

setiap siswa dituntut aktif dalam menulis hasil diskusi kelompok masing-masing. 

2.1.7.2. Teori  Belajar Bruner 

Menurut Jerome Bruner sebagaimana dikutip oleh Suherman et al 

(2003:170), 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 

melakukan aktivitasnya. Implikasi teori yang dikemukakan oleh Bruner dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut.  
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(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). 

Sesuai teori belajar dari Jerome Bruner yang menyatakan bahwa 

pembelajaran itu harus menumbuhkan pengalaman baru dan dapat menarik 

siswa,software GeoGebra merupakan media yang belum pernah mereka temui 

sebelumnya, hal itu menjadi pengalaman baru bagi siswa yang membuat mereka 

lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. 

2.1.7.3. Teori Belajar Vygotsky 

Menurut Rifa’i & Anni (2009: 34), teori Vygotsky menggunakan pandangan 

bahwa penegtahuan itu dipengaruhi oleh situasi dan bersifat kolaboratif, artinya 

pengetahuan diditribusikan di antara orang dan lingkungan yang mencakup obyek, 

alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain sehingga 

dapat dikatakan bahwa fungsi kognitif berasal dari situasi sosial. Vygotsky 

beranggapan bahwa pengetahuan tidak diperoleh anak secara sendiri melainkan 

mendapat bantuan dari lingkunganya. 
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Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007: 27), lebih menekankan 

pada aspek sosial dari pembelajaran. Menurut Vygotsky bahwa proses 

pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang 

belum dipelajari, tetapi tugas–tugas itu masih berada dalam jangkauan mereka 

yang disebut zone of proximal development, yakni daerah tingkat perkembangan 

sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky berpendapat 

bahwa belajar adalah proses sosial konstruksi yang dihubungkan oleh bahasa dan 

interaksi sosial. Ada satu lagi ide penting dari Vygotsky adalah scaffolding, yaitu 

pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan 

mengurangi bantuan tersebut kemudian memberikan kesempatan kepada anak 

untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak 

dapat melakukannya. 

Pandangan Vygotsky tentang interaksi sosial dan scaffoldingsangat 

mendukung pelaksanaan model pembelajaran kooperatif dengan stragi Think-

Talk-Write (TTW). Pada langkah-langkah pembelajaran kooperatif terdapat fase 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif sehingga siswa dapat 

berinteraksi dengan kelompoknya dan pada strategi TTW terdapat fase talk, 

sehingga siswa dapat mengkomunikasikan ide-idenya dalam kelompok. Dengan 

interaksi sosial dalam kelompok diskusi diharapkan siswa dapat mengemukakan 

gagasan-gagasannya. Dari beberapa gagasan tersebut diharapkan siswa 

menemukan gagagsan baru untuk mengatasi suatu masalah sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 
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Prisip scaffolding mendukung penelitian ini karena pada model 

pembelajaran kooperatif guru memberi bantuan kepada siswa dengan cara 

membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru berperan sebagai fasilitator 

memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa dan indikator pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

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 pembelajran. KKM ditentukan oleh 

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 MTS Negeri Kendal pada mata pelajaran matematika, seorang 

dikatakan tuntas belajar apabila memenuhi KKM individual yaitu siswa 

memperoleh skor minimal 80 dan memenuhi KKM klasikal apabila sekurang-

kurangnya 75% siswa yang berada pada kelas tersebut memperoleh nilai ≥ 80. 

Ketuntasan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketuntasan hasil 

belajar berpikir kreatif matematis pada materi segitiga, dengan aspek berpikir 

lancar, berpikir luwes (fleksibel), berpikir orisinil, dan berpikir terperinci 

(elaborasi). Indikator pencapaian dalam penelitian ini adalah apabila sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa yang berada dalam satu kelas memperoleh nilai 

≥ 80. 
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2.1.9. Uraian Materi Segitiga 

Standar Kompetensi materi pokok segitiga yaitu memahami konsep 

segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. Kompetensi dasar materi 

pokok segitiga antara lain mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan 

sudutnya dan menghitung keliling dan luas bangun segitiga serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah (Badan Standar Nasional 

Pendidikan, 2006: 142). Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

definisi segitiga, jenis-jenis segitiga, sifat-sifat segitiga istimewa, besar sudut 

dalam dan luar segitiga, ketidaksamaan segitiga, serta keliling dan luas segitiga. 

1. Pengertian Segitiga 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Segitiga ABC 

Segitiga adalah gabungan tiga segmen/ ruas garis yang ditentukan oleh 

tiga titik tidak kolinier (Clemens et al., 1984: 17). Ruas garis tersebut disebut 

dengan “sisi” sedangkan titik potong kedua ruas garis tersebut disebut dengan 

“titik sudut”. Segitiga biasanya dilambangkan dengan “∆”. 

2. Jenis-Jenis Segitiga 

Jenis-jenis segitiga dibedakan berdasarkan dua klasifikasi yaitu berdasarkan 

panjang sisinya dan besar sudutnya. 
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2.1. Jenis-Jenis Segitiga ditinjau Berdasarkan Panjang Sisinya 

(1) Segitiga sembarang 

Segitiga sembarang (scalene triangle) adalah segitiga yang tidak 

mempunyai sisi yang sama panjang (Clemens et al., 1984: 198). Pada Gambar 2.3 

di bawah ini merupakan segitiga sembarang. 

 

Gambar 2.3 Segitiga Sembarang 

(2) Segitiga Samakaki 

Segitiga samakaki (isosceles triangle) adalah segitiga yang mempunyai 

setidaknya dua sisi yang sama panjang (Clemens et al., 1984: 198). Pada Gambar 

2.4 di bawah ini merupakan segitiga samakaki 

 

Gambar 2.4 Segitiga Samakaki 
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(3) Segitiga Samasisi 

Segitiga Samasisi (equilateral triangle) adalah segitiga yang mempunyai 

tiga sisi yang sama panjang (Clemens et al., 1984: 198). Pada Gambar 2.5 di 

bawah ini merupakan segitiga samasisi. 

 

Gambar 2.5 Segitiga Samasisi 

2.2. Jenis-Jenis Segitiga ditinjau dari Besar Sudutnya 

Jika ditinjau dari besar sudutnya, ada tiga jenis segitiga sebagai berikut. 

(1) Segitiga lancip 

Segitiga lancip (acute triangle) adalah segitiga yang mempunyai tiga sudut 

lancip (Clemens et al., 1984: 198). Pada Gambar 2.6 di bawah ini merupakan 

segitiga lancip. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Segitiga Lancip 
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(2) Segitiga Tumpul 

Segitiga tumpul (obtuse triangle) adalah segitiga yang mempunyai sebuah 

sudut tumpul (Clemens et al., 1984: 199). Pada Gambar 2.7 di bawah ini  

merupakan segitiga tumpul. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Segitiga Tumpul 

(3) Segitiga Siku-Siku 

Segitiga siku-siku (right triangle) adalah segitiga yang mempunyai sebuah 

sudut siku-siku (Clemens etal., 1984: 199). Pada Gambar 2.8 di bawah ini 

merupakan segitiga siku-siku. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Segitiga Siku-siku 
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3. Sifat-Sifat Segitiga Istimewa 

Segitiga istimewa merupakan segitiga yang memiliki sifat-sifat khusus 

(istimewa), baik mengenai hubungan panjang sisi-sisinya maupun hubungan besar 

sudut-sudutnya. Yang merupakan segitiga istimewa di antara jenis-jenis segitiga 

adalah: 

a. Segitiga Samakaki 

Dua buah segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga 

samakaki dengan menghimpit salah satu sisi siku-siku yang sama panjang 

dari kedua segitiga tersebut. 

Perhatikan gambar berikut: 

 

Gambar 2.9 Segitiga Samakaki 

∆ACD dan ∆BCD adalah dua segitiga siku-siku yang kongruen. Sisi CD 

adalah sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Jadi 

∆ABC adalah segitiga samakaki dengan sisi AC = BC. 
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Di dalam segitiga samakaki terdapat : 

 Dua sisi yang sama panjang, sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. 

 Dua sudut yang sama besar yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi 

yang panjangnya sama. 

 Satu sumbu simetri. 

b. Segitiga Samasisi 

Segitiga Samasisi (equilateral triangle) adalah segitiga yang mempunyai tiga 

sisi yang sama panjang (Clemens et al., 1984: 198) 

Di dalam segitiga samasisi terdapat:  

 Tiga sisi yang sama panjang. 

 Tiga sudut yang sama besar. 

 Tiga sumbu simetri. 

c. Segitiga Siku-Siku 

Segitiga siku-siku dapat dibentuk dari sebuah persegi panjang dengan 

menarik salah satu garis diagonalnya. 

Perhatikan gambar berikut. 

 

Gambar 2.10 Persegi Panjang 
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Bidang ABCD adalah persegi panjang. Dengan menarik diagonal AC, akan 

terbentuk dua segitiga siku-siku yang sama dan sebangun (kongruen) yaitu 

∆ABC dan ∆ADC 

Segitiga siku-siku mempunyai dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-

siku dan satu sisi miring (hypoytenusa) 

 

Gambar 2.11 Segitiga Siku-siku 

∆ABC mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

a) AB dan BC sebagai sisi siku-siku, AC sebagai hypotenusa dan sudut 

ABC adalah sudut siku-siku. 

b) Jumlah sudut lain yang bukan siku-siku adalah 90°. 

c) Pada sebuah segitiga siku-siku, hypotenusa selalu terletak di depan sudut 

siku-siku. 

4. Sudut Dalam dan Sudut Luar Segitiga 

Sudut luar segitiga adalah sudut yang bersisian dengan salah satu sudut 

segitiga itu. Sudut segitiga yang dimaksud tidak lain adalah sudut dalam segitiga 
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itu sendiri. Sudut dalam segitiga adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan 

dua sisi yang berdekatan dari suatu segitiga. 

4.1. Sudut Dalam Segitiga 

Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 180°. 

Bukti:  

Misalkan dipunyai segitiga ABC, dibuat perpanjangan dari salah satu sisi segitiga 

ABC, misalnya sisi AC diperpanjang melalui titik D. Melalui titik C buat garis 

sejajar sisi AB. Sebagai ilustrasi amatilah Gambar 2.11 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.112 Sudut Dalam Segitiga 

Diperoleh 

∠DCE = ∠CAB (karena sehadap) 

∠BCE = ∠ABC (karena sudut dalam bersebrangan) 

∠ACB, ∠BCE, ∠DCE terletak dalam satu garis berpelurus diperoleh:  

∠ACB + ∠BCE + ∠DCE = 180°. 

Karena ∠DCE =∠CAB dan ∠BCE = ∠ABC, maka 

∠ACB + ∠ABC +∠CAB = 180°. 

Jadi, terbukti jumlah ukuran sudut dalam segitiga sama dengan 180°. 
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4.2. Sudut Luar Segitiga 

Teorema:  

Ukuran sebuah sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua ukuran sudut dalam 

lainnya (Clemens et al., 1984: 209). 

Bukti: 

 

Gambar 2.13 Sudut Luar Segiitiga 

Perhatikan Gambar 2.13 

∠CBD disebut sudut luar. 

∠A, ∠C, dan ∠ABC disebut sudut dalam 

∠ABC dan ∠ CBD saling berpelurus 

∠CBD = 180° - ∠ABC ............(1) 

Jumlah sudut-sudut segitiga = 180°, maka 

∠A + ∠C + ∠ABC = 180° 

∠A + ∠C = 180° - ∠ABC........(2) 

Dari bentuk persamaan (1) dan (2) di atas didapatkan: 

∠CBD = 180° - ∠ABC 
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∠A + ∠C = 180° - ∠ABC 

Karena bentuk ruas kanan kedua ruas persamaan di atas sama, maka nilai ruas 

kirinya juga sama, sehingga 

∠CBD = ∠A + ∠C 

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak 

berpelurus dengan sudut luar itu. 

5. Ketidaksamaan pada Sisi Segitiga 

Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah panjang dua sisi segitiga 

adalah lebih panjang daripada sisi ketiga (Clemens et al., 1984: 244). Jika suatu 

segitiga memilikki sisi a, b, dan c maka berlaku salah satu ketidaksamaan berikut. 

a.  +     

b.  +     

c.  +     

Ketidaksamaan tersebut disebut ketidaksamaan segitiga (Nurharini & 

Wahyuni, 2008: 244) 

6. Keliling Segitiga 

Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang 

membatasinya. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisinya. 
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Gambar 2.14 Keliling segitiga ABC 

 

 

Keliling ∆ABC = AB + BC + AC 

= c + a + b 

= a + b + c 

Jadi keliling ∆ABC adalah a + b + c 

Sehingga suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah a, b, dan c, kelilingnya 

(K) adalah : 

K = a + b + c 

Keterangan: 

K = keliling segitiga 

a, b, c = panjang sisi-sisi segitiga (Nurharini & Wahyuni, 2008: 246-247) 

7. Luas Segitiga 

Dalam menentukan luas segitiga, dapat dilakukan dengan membuat garis 

bentuk sehingga terbentuk persegi panjang. Sehingga luas segitiga diperoleh dari 

setengah luas persegi panjang tersebut. Perhatikan Gambar 2.15 berikut ini. 
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Gambar 2.15 Langkah-langkah Mencari Luas Segitiga JKL 

Dalam menentukan luas ∆ JKL di atas, dapat dilakukan dengan membuat 

pemetaan seperti pada Gambar 2.15 

Misalkan setiap petak itu mempunyai ukuran luas 1 satuan luas, maka luas seluruh 

petak adalah 12 x 7 satuan luas yaitu 84 satuan luas.  

Kemudian tarik garis tinggi pada titik L sehingga akan tampak seperti gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 2.16 Luas JKL 

O N 
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 Karena ∆ JLM memiliki luas setengah dari JLMN maka luas ∆ 

JLM = 
 

 
 . JM x ML 

 Karena ∆ KLM memiliki luas setengah dari MKOL jadi luas ∆ 

KLM = 
 

 
 . KM x ML 

Jadi luas ∆ JKL  = luas ∆ JLM + luas ∆ KLM 

 = 
 

 
 . JM x ML + 

 

 
 . KM x ML 

 = 
 

 
. ML (JM + KM) 

Karena ML merupakan tinggi dari segitiga JKL yang ditarik dari titik M dan 

tegak lurus sisi JK maka JK disebut alas segitiga dan ML disebut tinggi segitiga. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan jika suatu segitiga panjang alasnya  a 

dan tingginya t maka luasnya (L) adalah 

 

 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penelitian 

ini adalah:  

a. Penelitian Hidayat (2011) terhadap seluruh siswa Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di kota Cimahi menunjukkan kemampuan berpikir kreatif matematik 

siswa yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran kooperatif Think-

Talk-Write (TTW) lebih baik daripada yang pembelajarannya menggunakan 

cara konvensional (KONV). 

b. Penelitian Suryobintoro (2013) terhadap siswa kelas VII 6 SMP Negeri 8 

Yogyakarta menunjukkan bahwa pembelajaran dengan GeoGebra  sangat 

membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi segitiga. 

L = 
 

 
 x a x t 
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c. Budhiawan (2012) terhadap siswa kelas VII SMP Kanisius Pakem yang 

belum mememnuhi KKM menunjukkan bahwa GeoGebra mampu mengatasi 

kesulitan belajar dan dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi segitiga. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan observasi di MTs Negeri Kendal didapatkan informasi bahwa 

tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih rendah. Padahal 

kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan salah satu aspek yang harus 

dicapai siswa dalam mempelajari matematika. Berpikir kreatif merupakan 

kemampuan memberikan berbagai kemungkinan jawaban atas suatu masalah yang 

jarang diukur. Siswa di MTs Negeri Kendal masih merasa kesulitan dalam 

memberikan berbagai kemungkinan atas suatu masalah yang jarang diukur.  

Ruang lingkup mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMP/ 

MTs yang harus dikuasai peserta didik kelas VII salah satunya adalah tentang 

geometri dan pengukuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru 

matematika di MTs Negeri Kendal menyebutkan bahwa segitiga merupakan salah 

satu materi pokok yang sulit dipahami siswa. Padahal materi segitiga harus benar-

benar dipahami oleh peserta didik karena materi ini berhubungan erat dengan 

materi lain bahasanya yang lebih abstrak seperti materi pythagoras, bangun ruang, 

dan juga trigonometri.  

Geometri merupakan materi yang abstrak maka perlu divisualisaikan untuk 

mempermudah dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, diperlukan media 

pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memvisualisasi  dan mempelajari 

materi segitiga yaitu software GeoGebra. Dengan menggunakan software 

GeoGebra  sifat-sifat segitiga dapat divisualisasikan menggunakan GeoGebra, 

sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahaminya. Sesuai teori belajar dari 

Bruner yang menyatakan bahwa pembelajaran itu harus menumbuhkan 

pengalaman baru dan dapat menarik siswa,software GeoGebra merupakan media 

yang belum pernah mereka temui sebelumnya, hal itu menjadi pengalaman baru 

bagi siswa yang membuat mereka lebih tertarik dan termotivasi untuk mengikuti 
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proses pembelajaran. Selain itu dengan menggunakan GeoGebra memungkinkan 

banyak eksplorasi yang dapat dilakukan sehingga dapat merangsang kreativitas 

berpikir siswa. 

Guru matematika di MTs Negeri Kendal sudah menerapkan beberapa model 

pembelajaran, yaitu model pembelajaran STAD dan ekspositori. Namun model 

pembelajaran yang sering digunakan adalah model pembelajaran ekspositori. 

Berdasarkan hasil wawancara, selama pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran eskpositori kemampuan berpikir kreatif siswa belum berkembang. 

Selama pembelajaran dengan menggunakan ekpositori siswa yang dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik serta mencapai hasil ketuntasan belajar hanya 

30%. Sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran 

matematika di MTs Negeri Kendal adalah 80 dan ketuntasan klasikal dalam satu 

kelas adalah 75% dari seluruh siswa dalam suatu kelas mencapai KKM. Hal 

tesebut masih sulit untuk dicapai. Kurikulum yang diterapkan di MTs Negeri 

Kendal adalah KTSP. Aspek yang diukur dalam penilaian berbasis KTSP 

mencakup penilaian proses dan hasil belajar yang meliputi  aspek kognitif,  aspek 

psikomotorik, dan dan afektif. Pada ranah kognitif itu terdapat enam aspek atau 

jenjang proses berfikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang 

paling tinggi. Namun dalam kenyataan proses pembelajaran pada umumnya 

terbatas pada tingkat pengenalan, pemahaman, dan penerapan, sedangkan tingkat 

pemikiran yang tinggi (analisis, sintesis, dan evaluasi) jarang dilatih. Oleh karena 

itu diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga dapat mencapai ketuntasan hasil 

belajar. 

Model pembelajaran, strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang 

tepat akan mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif peserta didik menjadi lebih 

baik. Think-Talk-Write (TTW) merupakan salah satu strategi pembelajaran yang 

menarik dan dapat memicu siswa ikut serta dalam secara aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar. Strategi pembelajaran ini mengarahkan siswa untuk 

mengkonstruk pemahaman dengan penalarannya serta memunculkan gagasan 

baru, kemudian mendemonstrasikan, dan mengkomunikasiakan gagasan baru 
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tersebut kepada orang lain dalam kelompok diskusi. Dalam diskusi kelompok 

tersebut akan muncul beberapa gagasan baru sehingga dapat merangsang 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Pada tahap Think, siswa dituntut untuk 

memikirkan penyelesaian atas permasalahan matematika secara individu. Hal 

tersebut sesuai dengan prinsip pembelajaran menurut Piaget yaitu belajar melalui 

pengalaman sendiri. Tahap Talk pada strategi TTW sesuai dengan prisip 

pembelajaran Piaget yang kedua yaitu belajar melalui interaksi sosial. Hal tersebut 

dikarenakan pada tahap Talk siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 

sehingga perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi 

antaranggota kelompok. Prinsip belajar aktif pada teori Piaget mendukung tahap 

Write pada strategi TTW karena pada tahap Write  setiap siswa dituntut aktif 

dalam menulis hasil diskusi kelompok masing-masing.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif adalah model pembelajaran kooperatif. Pada model pembelajaran 

kooperatif para siswa diberi kesempatan untuk bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah, menemukan strategi 

pemecahannya, dan menghubungkan masalah tersebut dengan masalah-masalah 

lain yang telah dapat diselesaikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Pandangan Vygotsky tentang interaksi sosial 

dan scaffoldingsangat mendukung pelaksanaan model pembelajaran kooperatif 

dengan stragi Think-Talk-Write (TTW). Pada langkah-langkah pembelajaran 

kooperatif terdapat fase mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif 

sehingga siswa dapat berinteraksi dengan kelompoknya dan pada strategi TTW 

terdapat fase Talk, sehingga siswa dapat mengkomunikasikan ide-idenya dalam 

kelompok. Dengan interaksi sosial dalam kelompok diskusi diharapkan siswa 

dapat mengemukakan gagasan-gagasannya. Dari beberapa gagasan tersebut 

diharapkan siswa menemukan gagagsan baru untuk mengatasi suatu masalah 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Prisip scaffolding 

mendukung model pembelajaran kooperatif karena pada model pembelajaran 

kooperatif guru memberi bantuan kepada siswa dengan cara membimbing 

kelompok bekerja dan belajar. Guru berperan sebagai fasilitator memberikan 
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tugas sesuai dengan kemampuan siswa dan indikator pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diterapkan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan GeoGebra pada 

materi segitiga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dan selanjutnya mengetahui efektifitas pembelajaran tersebut terhadap hasil tes 

kemapuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VII MTs Negeri Kendal. Bakan 

kerangka berpikir dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Bagan Kerangka Berpikir 

Kemampuan berpikir kreatif di MTs N Kendal masih rendah, siswa masih 

kesulitan dalam memahami materi segitiga, model penbelajaran yang sering 

digunakan adalah model pembelajaran kooperatif 

Kemampuan berpikir kreatif siswa MTs Negeri Kendal belum berkembang 

dan belum mencapai KKM 

Model 

Pembelajaran 

Kooperatif 

dengan 

Strategi TTW 

Software 

GeoGebra 

Teori Piaget 

Teori Vygotsky 

Teori 

Bruner 

Pembelajaran  model kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan 

GeoGebra pada materi pokok segitiga meningkatkan  

kemampuan berpikir kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif dapat meningkat dengan diterapkannya model 

pembelajaran kooperatif degan strategi Think-Talk-Write berbantuan 

GeoGebra 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan 

GeoGebra dapat mencapai ketuntasan belajar. 

2. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

berbantuan GeoGebra lebih baik daripada rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa 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 diteiti bagaimana akibatnya. 

Pada penelitian eksperimen, peneliti harus membagi objek atau subjek peneliti 

menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua 

kelompok tersebut diberi perlakuan yang berbeda. Pada  penelitian ini kelas 

eksperimen memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif 

dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra, sedangkan pada kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori. 

3.2. Subjek Penelitian 

3.2.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik teretentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2010:61).Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII 

MTs Negeri Kendal tahun pelajaran 2013/ 2014 yang terbagi dalam 8 kelas, yaitu 

VII A, VII B, VII C, VII D, VII E, VII F, VII G, dan VII H. 
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Jumlah siswa pada masing-masing kelas dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Jumlah siswa kelas VII di MTs Negeri Kendal 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

VII A 

VII B 

VII C 

VII D 

VII E 

VII F 

VII G 

VII H 

38 

38 

38 

37 

36 

33 

37 

37 

 Jumlah 294 

 

3.2.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh 

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

menggunakan metode cluster random sampling. Pengambilan sampel 

dikondisikan dengan pertimbangan bahwa siswa mendapatkan materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada kelas 

yang sama, dan  dalam pembagian kelas tidak ada kelas unggulan.  

Dengan menggunakan teknik cluster random sampling diperoleh siswa 

dari dua kelas sebagai kelas sampel dan dipilih satu kelas uji coba. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII F sebagai kelas eksperimen 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-

Write berbantuan GeoGebra dan siswa kelas VII E sebagai kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran ekspositori, serta kelas VII H sebagai kelas uji 

coba. 
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3.2.3. Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu karakteristik dari suatu objek yang nilainya untuk 

tiap objek bervariasi dan dapat dioservasi atau dibilang atau diukur (Sudjana, 

2005: 4). Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2010: 4). Variabel dependen atau variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2010: 4). 

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya. Pada penelitian ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang timbul sebagai akibat dari variabel 

bebas. Pada penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.3.1. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan daftar nama-nama siswa yang 

akan menjadi sampel penelitian ini dan data nilai Ulangan Tengah Semester 2 

tahun ajaran 2013/ 2014 pada mata pelajaran matematika dari siswa yang 

digunakan sebagai subyek penelitian. Data yang diperoleh digunakan sebagai data 

awal yang berfungsi untuk mengetahui kondisi awal populasi penelitian dengan 

melakukan uji normalitas dan uji homogenitas dan kesamaan rata-rata hasil 

belajar. 

3.3.2. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas VII MTs Negeri Kendal materi pokok segitiga dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pelaksanaan tes dilakukan setelah perlakuan 

diberikan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Alat tes yang telah diuji 

validitas, realibilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda dari tiap-tiap butir tes ini 

digunakan untuk mendapatkan data akhir. Tes diberikan kepada kelompok dengan 

alat tes yang sama. Tes ini dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif dan 

hasilnya diolah untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

3.4. Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

ekperimen. Penelitian desain ekperimen mengakibatkan adanya prosedur 
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penelitian tertentu yang harus dilakukan. Desain penelitian dalam penelitian ini 

mengacu pada Posttest-Only Control Design. Pada jenis eksperimen ini terjadi 

pengelompokan subyek secara acak dengan adanya posttes (O). Kelas yang satu 

memperoleh perlakuan khusus sebagai kelas eksperimen yaitu diterapkan model 

pembelajaran koopertif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra. 

Sedangkan kelas lain memperoleh perlakuan yang biasa sebagai kelas kontrol, 

yaitu pembelajaran ekspositori. Desain penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.2 

berikut. 

Tabel 3.2 Desain Penelitian Posstest-Only Control Design 

 Kelompok  Perlakuan  Post-Test 

Acak  

Acak   

Eksperimen 

Kontrol  

X 

K  

T 

T 

 

Keterangan 

X = pembelajaran model kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan 

GeoGebra. 

K = pembelajaran ekpositori, dan 

T= tes hasil kemampuan berpikir kreatif 

Desain atau rancangan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Rancangan Penelitian 

Keadaan Awal Kelas Perlakuan Keadaan Akhir 

Nilai Ulangan Tengah 

Semester 2 tahun 

ajaran 2013/2014 mata 

pelajaran matematika 

kelas VII 

Kelas 

Eksperimen 

Pembelajaran 

Kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-

Write berbantuan 

GeoGebra 

Tes kemampuan 

berpikir kreatif 

Kelas 

Kontrol 

Pembelajaran 

ekspositori 
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3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian diperlukan untuk mendapatkan data yang akan 

menjawab permasalahan dalam penelitian. Instrumen penelitian ini adalah tes. 

Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

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

materi segitiga. 

(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 menuliskan butir soal, menulis petunjuk 

atau pedoman mengerjakan, serta kunci jawaban soal dan rubrik 

penilaian. 

(6) Mengujicobakan instrumen tes. 

(7) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya pembeda. 

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

akhir berdasarkan analisis data hasil uji coba instrumen. 

(9) Menyusun RPP pada kelas eksperimen dengan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra, pada 

kelas kontrol dengan model pembelajaran ekspositori. 
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(10) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(11) Melakukan tes akhir berupa tes kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

3.6. Analisis Instrumen 

Uji instrmen digunakan untuk mengetahui mutu insrtumen yang 

digunakan. Uji coba yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

memberi tes kepada kelompok yang bukan merupakan sampel penelitian, 

melainkan kelompok lain yang masih satu populasi. 

Tes uji coba dilakukan untuk mengetahui soal nomor berapa saja yang bias 

digunakan sebagai soal tes eksperimen melalui serangkaian uji instrumen, yaitu 

validitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan reabilitas. Langkah-langkah 

analisisnya adalah sebagai berikut. 

3.6.1. Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau suatu kesahihan suatu instrumen. Jika data yang dihasilkan dari sebuah 

instrumen valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid, karena 

dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan 

atau keadaan sesungguhnya (Arikunto, 2003 :58). 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan 

rumus korelasi product moment, sebagai berikut.  

   = 
             

√{          }{          }
 

dengan:  
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     = koefisien korelasi antara variabel x dengan variabel y 

N       = banyaknya peserta tes 

    = jumlah skor per item 

    = jumlah skor total 

     = jumlah kuadrat skor item 

     = jumlah kuadrat skor total 

Arikunto (2003: 72)  

Kriteria pengujian validitas butir soal adalah membandingkan harga rXY 

dengan harga rtabel dengan taraf signifikan 5%. Jika    >rtabel maka butir soal 

tersebut valid. Hasil perhitungan validitas soal dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut 

Tabel 3.4 Validitas Butir Soal Uji Coba Instrumen 

Kriteria Butir Soal 

Valid 2, 3, 5,7, 8 

Tidak Valid 1, 4, 6 

Adapun perhitungan validitas butir soal selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 12. 

3.6.2. Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan alat evalusai dalam mengukur. 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap (Arikunto, 2003: 86). Tetapi, jika hasilnya berubah-ubah maka 

dapat dikatakan tidak berarti, sehingga pengertian tes berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes. 
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Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal tes 

berbentuk uraian adalah rumus alpha, yaitu  

    = (
 

  1
)(1  

    
 

   
 ) 

dengan rumus varians    : 

  
 =

    
     

 

 
 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas yang dicari 

n  : banyaknya butir soal 

i
2
 : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

t
2
 : varians total 

X : skor tiap butir soal 

X : jumlah skor butir soal 

X
2
 : jumlah kuadrat skor butir soal 

N  : banyaknya subjek uji coba 

(Arikunto, 2003: 109-110). 

Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah setelah didapat koefisien 

korelasi yaitu     kemudian dikonsultasikan dengan tabel r product moment 
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dengan taraf signifikansi  , dan jika            maka item tes yang diujicobakan 

tersebut reliabel. 

Berdasarkan pengujian reliabilitas, diperoleh nilai     sebesar 0,482. 

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dengan signifikansi 0,05 dan 

jumlah data (n) = 37 yaitu r = 0,325. Nilai     yang diperoleh lebih besar daripada 

r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir-butir instrumen tersebut reliabel. 

Perhitungan uji reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3.6.3. Taraf Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kesukaran soal berbentuk uraian, dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut (Arifin, 2012: 135). 

                 =
         

                       
 

dengan 

         =
                           

            
 

 

Tabel 3.5 Kriteria Indeks Kesukaran Soal 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

soal sukar 

soal sedang 

soal mudah 

(Sumber: Arifin, 2012: 135) 

Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang tingkat 

kesukarannya termasuk dalam kriteria sedang. Berdasarkan hasil uji coba 
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instrumen yang dilakukan, diperoleh hasil pengujian tingkat kesukaran butir soal 

pada Tabel 3.6 sebagai berikut. 

Tabel 3.6 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

kriteria 

Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mudah         

Sedang √ √  √ √ √  √ 

Sulit   √    √  

 

Perhitungan mengenai tingkat kesukaran masing-masing butir soal 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3.6.4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang tidak pandai 

(berkemampuan rendah). Semakin tinggi daya pembeda suatu butir soal, semakin 

mampu butir soal tersebut membedakan siswa yang pandai dan yang kurang 

pandai. Untuk mengetahui daya pembeda soal bentuk uraian adalah menggunakan 

rumus berikut (Arifin, 2012: 133) 

  =
 ̅  +  ̅  

         
 

Keterangan: 

    : daya pembeda; 

 ̅    : rata-rata kelompok atas; 

 ̅    : rata-rata kelompok bawah; 
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          : skor maksimum 

Tabel 3.7 Kriteria Penentuan Jenis Daya Pembeda 

Interval    Kriteria 

0,19 ke bawah 

0,20-0,29 

0,30-0,39 

0,40 ke atas 

kurang baik, soal harus dibuang 

cukup, soal perlu diperbaiki 

baik 

sangat baik 

(Sumber: Arifin, 2012: 133)  

Berdasarkan pengujian daya pembeda, diperoleh bahwa butir soal nomor 

1, 2, 4,  dan 10  mempunyai daya beda yang jelek. Sedangkan butir nomor 3, 5, 7 

dan 8 mempunyai daya pembeda yang cukup.Perhitungan mengenai daya 

pembedamasing-masing soal dapat dilihat pada Lampiran12. 

Berdasarkan uji validitas, uji reliabilitas, perhitungan tingkat kesukaran, 

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

sebagi instrumen tes hasil belajar sebanyak 4 buah yaitu soal nomor 3, 5, 7, dan 8.  

 

3.7. Analisis Data 

3.7.1. Analisis Data Awal 

Untuk menganalisis data awal dari penelitian ini adalah dilakukan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan 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 ulangan tengah semester dua tahun ajaran 2013/ 2014 mata pelajaran 

matematika kelas VII. Dapat dilihat pada lampiran 4. 
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3.7.1.1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas data awal dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh asumsi apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. 

Jika data yang diperoleh berdistribusi normal, maka analisis lebih lanjut 

digunakan digunakan statistik parametrik, dalam hal ini adalah t-test. Jika data 

yang diperoleh tidak berditribusi normal, maka analisis lebih lanjut digunakan 

statistik nonparametrik.  

Untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak, maka 

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan chi kuadrat (    ). Hipotesisi yang 

digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut. 

Ho : data berditribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 273). 

  = ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan : 

   = Chi kuadrat 

   = frekuensi pengamatan 

   = jumlah yang diharapkan 

   = banyaknya kelas sampel 
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Hasil uji normalitas data awal kedua kelas sampel dapat dilihat pada 

Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

No Kelas        
 

       
 

 Kriteria 

1 

2 

Eksperimen (VII F) 

Kontrol (VII E) 

3,80 

4,82 

7,81 

7,81 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

 

Karena        
2        

2 , ini berarti kedua kelas yang akan digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 5 (halaman 133) 

3.7.1.2. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji Kesamaan Varians (Uji Dua Pihak). Hipotesis yang digunakan 

dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

  : 
2

2

2

1    ( kedua data homogen). 

  : 
2

2

2

1    (kedua data tidak homogen). 

Kriterianya adalah H0  ditolak apabila Fhitung ≥   
 ⁄     ,   

 dengan taraf signifikan 

0,05. Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus sebagai berikut 

(Sudjana, 2005: 250). 

 =
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Berdasarkan perhitungan uji homogenitas diperoleh Fhitung= 1,331719. Untuk 

nilai Ftabel dengan nilai v1 = 32, v2 = 35, dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 

1,773265. Kerena Fhitung  < Ftabelmaka H0 diterima, jadi kedua data homogen. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6 (halaman 135). 

3.7.1.3. Uji Kesamaan Rata-Rata 

Analisi data dengan menggunakan uji-t dua pihak. Untuk hipotesisnya 

adalah sebagai berikut. 

Ho: μ1= μ2 (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas) 

H1: μ1 μ2(ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas) 

Keterangan : 

μ1: rata-rata hasil ulangan tengah semseter genap tahun ajaran 2013/2014 mata 

pelajaran matematika siswa kelas eksperimen 

μ2  :   rata-rata hasil tes ulangan tengah semseter genap tahun ajaran 2013/2014 

mata pelajaran matematika siswa kelas kontrol 

Jika   =   =   tidak diketahui harganya, maka rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

 =
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 

  
+

 

  

 

dengan 

  =
    1   

 +     1   
 

  +    2
 

Keterangan: 

  : t hitung 

  ̅̅̅ : nilai rata-rata kelas eksperimen 
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  ̅̅ ̅ : nilai rata-rata kelas kontrol 

   : banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

   : banyaknya peserta didik kelas kontrol 

  
  : varians kelas eksperimen 

  
  : varians kelas kontrol 

  : varians gabungan 

Derajat kebebasan (df) =   +    2. Kriteria pengujiannya Ho diterima 

apabila      ,               ,   dan Ho ditolak apabila         

    ,  (Sudjana, 2005: 239). Jika       rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

  =
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
  
 

  
+

  
 

  

 

Keterangan: 

       : t’ hitung 

  ̅̅̅    : nilai rata-rata kelas eksperimen  

  ̅̅ ̅    : nilai rata-rata kelas kontrol 

      : banyaknya siswa kelas eksperimen 

   : banyaknya siswa kelas kontrol 

  
    : varians kelas eksperimen 

  
   : varians kelas kontrol 

Derajat kebebasan (df) masing-masing (  -1) dan (  -1). Kriteria 

pengujiannya adalah Ho diterima apabila  
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dengan   =

  
 

  
 dan    =

  
 

  
 serta   =  

(  
 

 
 ),      

  dan     =

 
(  

 

 
 ),      

 dan untuk harga          lainnya, Ho ditolak (Sudjana, 2005: 241) 

Berdasarkan uji kesamaan rata-rata menggunakan uji t diperoleh thitung =  

-0,00108  dan       =t1-0,5 = 1,667239. Kerena –ttabel < thitung < ttabel = -1,667239 <-

0,00108 < 1,667239 maka H0 diterima. Jadi, tidak ada perbedaan rata-rata nilai 

awal dari kedua kelas. . Perhitungn selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7 

(halaman 136). 

3.7.2. Analisis Data Akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan 

tes akhir berupa tes tertulis. Berdasarkan hasil tes akhir ini diperoleh data yang 

akan digunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis penelitian. 

3.7.2.1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas data akhir adalah untuk memperoleh asumsi 

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi 

normal, maka analisis lebih lanjut digunakan statistik parametrik, dalam hal ini 

adalah t-test, jika data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka analisis 

lebih lanjut digunakan statistik non parametrik. 

Untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak, maka 

dilakukan uji normalitas dengan menggunakan chi Square (  ). Hipotesis yang 

digunakan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut. 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 
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Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Sudjana, 2005: 273). 

  = ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan : 

   = Chi kuadrat 

   = frekuensi pengamatan 

   = jumlah yang diharapkan 

   = banyaknya kelas sampel 

Dengan derajat kebebasan (df) = k – 3. Kriteria pengujiannya adalah Ho 

diterima apabila   
         

     . Ho ditolak apabila   
         

      (Sudjana, 

2005: 293). 

3.7.2.2. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji Kesamaan Varians (Uji Dua Pihak). Hipotesis yang digunakan 

dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

  : 
2

2

2

1    ( kedua kelompok homogen). 

  : 
2

2

2

1    (kedua kelompok tidak homogen). 

Untuk menguji homogenitasnya digunakan uji F sebagai berikut. 

 =
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Hasil perhitungan dibandingkan dengan        yang diperoleh dari daftar 

distribusi F dengan peluang 
 

 
 , sedangkan derajat kebebasan     dan    masing-

masing sesuai dengan dk pembilang dan penyebut serta α = 0.05. Kriteria 

pengujiannya adalah tolak Ho jika               (Sudjana, 2005: 250). 

3.7.2.3. Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Untuk menguji apakah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

kelas VII pada materi segitiga dengan model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan GeoGebra sudah mencapai 

keuntasan belajar yaitu sekurang-kurangya 75 % dari jumlah siswa pada kelas 

eksperimen mencapai nilai ≥ 80. Hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

   :   0,745(persentase ketuntasan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

VII pada materi pokok segitiga dengan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi TTW berbantuan GeoGebra yang 

mencapai nilai ≥ 80 kurang dari atau sama dengan 74,5%). 

   :   0,745  (persentase ketuntasan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa kelas VIII pada materi pokok segitiga dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW berbantuan 

GeoGebra yang mencapai nilai ≥ 80 lebih dari 74,5%). 

Menurut Sudjana (2005: 234), untuk pengujiannya digunakan statistik z 

dengan rumus sebagai berikut. 

 =  

 

 
   

√
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dengan 

x = banyak siswa kelas eksperimen yang nilainya ≥ 75 

n = banyaknya seluruh siswa kelas eksperimen 

π0 = presentase ketuntasan 

Kriteria pengujian adalah terima    jika        <   ,     dimana    ,     

diperoleh dari distribusi normal baku dengan peluang  0,5    . 

3.7.2.4. Uji Hipotesis II (Uji perbedaan rata-rata satu pihak) 

Uji hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif peserta didik yang memperoleh materi pembelajaran dengan 

modelpembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan 

Geogebra pada kelas eksperimen lebih baik daripada rata-rata kemampuan 

berpikkir kreatif peserta didik yang memperoleh materi pembelajaran pada kelas 

kontrol. Untuk persoalan tersebut maka  digunakan uji t pihak kanan (uji 

kesamaan dua rata-rata) dengan hipotesis sebagai berikut. 

Ho :         (kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan  kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik pada kelompok kelas kontrol). 

Ho :       (rata-rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok 

kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif peserta 

didik pada kelompok kelas kontrol) 

Jika  =   =  , dan   tidak diketahui harganya, rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 
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 =
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 

  
+

 

  

 

dengan 

  =
    1   

 +     1   
 

  +    2
 

Keterangan: 

  : t hitung 

  ̅̅̅ : nilai rata-rata kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅ : nilai rata-rata kelas kontrol 

   : banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

   : banyaknya peserta didik kelas kontrol 

  
  : varians kelas eksperimen 

  
  : varians kelas kontrol 

   : varians gabungan 

Dengan derajat kebebasan (df ) = n1 + n2 – 2. Kriteria pengujiannya 

adalah Ho diterima apabila              dan  Ho ditolak apabila         

    (Sudjana, 2005: 239). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian eksperimen dengan 

menggunakan dua kelas sampel, yaitu kelas VII F sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VII E sebagai kelas kontrol. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 

April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 di MTs Negeri Kendal. Sebelum 

penelitian dilakukan, peneliti melakukan observasi untuk menentukan materi yang 

digunakan untuk penelitan dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Materi yang terpilih adalah materi segitiga. Sebelum kegiatan penelitian 

dilakasanakan, dilakukan pengambilan data. Pengambilan data dimulai dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan guru matematika kelas VII.  

Peneliti menganalisis nilai awal siswa berupa nilai ulangan tengah 

semester genap 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, 

dan tidak ada perbedaan rata-rata dari kedua kelas yang akan diberi perlakuan. 

Berdasarkan populasi siswa yang terbagi atas delapan kelas, dipilih dua kelas 

sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara acak dari delapan 

kelas dengan teknik cluster random sampling. Pada tahap awal sebelum diberi 

perlakuan, terlebih dahulu dipilih dengan cara mengambil satu kelas sebagai kelas 
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eksperimen yaitu kelas VII F dan satu kelas kontrol yaitu kelas VII E, dan satu 

kelas lagi sebagai kelas uji coba yaitu kelas VII H. 

Pada penelitian ini masing-masing kelas eksperimen dan kontrol diberi 

perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan 

GeoGebra dan pada kelas kontrol diberi perlakuan pembelajaran dengan model 

pembelajaran ekspositori. Pembelajaran menggunakan model kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra mulai ditetapkan pada kelas 

eksperimen selama tiga kali pertemuan, dimana setiap pertemuan terdiri dari 2 x 

40 menit. Begitu pula pada kelas kontrol, ditetapkan pembelajaran ekspositori 

selama tiga kali pertemuan terdiri dari 2 x 40 menit. Pertemuan selanjutnya 

dilakukan tes kemampuan berpikir kreatif di dua kelas sampel. Tes kemampuan 

berpikir kreatif digunakan untuk  mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa 

setelah pembelajaran. 

 

4.1.1.1. Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen terdiri atas tiga kali pertemuan dimana setiap 

pertemuan terdiri dari 2 x 40 menit. 
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4.1.1.1.1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama di kelas VII F sebagai kelas eksperimen dilaksanakan 

pada hari Jumat, tanggal 25 April 2014. Kegiatan pendahuluan diawali dengan 

guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam, kemudian guru menyiapkan 

kondisi fisik kelas. Guru membagikan LKS 1 kepada masing-masing siswa. 

Sesuai dengan RPP yang disusun (Lampiran 21), pembelajaran dimulai dengan 

fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran kemudian menjelaskan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-

Talk-Write berbantuan GeoGebra. Guru juga memperkenalkan software 

GeoGebra kepada siswa. Siswa terlihat tertarik dan memiliki rasa ingin tahu lebih 

lanjut tentang GeoGebra. Setelah menjelaskan tentang GeoGebra, guru memberi 

motivasi kepada siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian 

guru memberikan apersepsi yaitu mengingat kembali tentang jenis-jenis bengun 

datar dan jenis-jenis sudut. Siswa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan 

apersepsi dari guru. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti diawali dengan 

fase kedua dalam pembelajaran kooperatif yaitu menyajikan informasi. Dengan 

bantuan GeoGebra guru menyajikan materi tentang pengertian segitiga, jenis-

jenis segitiga berdasarkan sisinya, jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya, dan 

sifat-sifat segitiga istimewa. Dengan bimbingan guru, siswa memperhatikan 

tampilan pada GeoGebra dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tampilan 

GeoGebra. Siswa terlihat antusias dan aktif dalam menjawab pertanyaan-
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pertanyaan pada tampilan GeoGebra. Beberapa siswa juga maju ke depan untuk 

mempraktekkan GeoGebra. Software GeoGebra pada pembelajaran ini digunakan 

untuk memvisualisasikan  materi segititga yaitu tentang pengertian segitiga, jenis-

jenis segitiga  berdasarkan sisinya, jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya, dan 

sifat-sifat segitiga istimewa. Informasi yang siswa dapatkan pada tampilan 

GeoGebra digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS 1. 

Siswa dituntut untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada LKS 

1 secara individu. Tahap ini dinamakan tahap Think. Sebagian besar siswa dapat 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKS 1. Namun ada beberapa siswa yang 

masih kesulitan dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKS 1. Terdapat 

siswa yang kesulitan dalam menyimpulkan sifat-sifat segitiga istimewa. 

Fase ketiga yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar. Guru membagi siswa dalam 6 kelompok belajar. Setiap kelompok terdiri 

dari 5 sampai 6 siswa. Pada saat pembagian kelompok siswa terlihat sedikit ramai, 

hal tersebut dikarenakan siswa belum terbiasa dan belum dapat menyesuaikan diri 

untuk bekerja dalam kelompok. Namun hal tersebut dapat segera dikendalikan 

oleh guru sehingga suasana kelas dapat kembali lebih terkendali. Tahap 

selanjutnya pada strategi Think-Talk-Write adalah tahap Talk. Pada tahap Talk ini, 

siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan hasil jawaban yang 

telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum dapat diselesaikan secara 

individu.  

Pada saat berkelompok, beberapa kelompok terlihat aktif dalam 

mendiskusikan LKS 1. Siswa terlihat mengemukakan jawaban-jawaban yang 
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sudah dipikirkan secara individu kedalam kelompok. Karena didalam kelompok 

terdiri dari beberapa siswa, sehingga muncul beberapa jawaban yang berbeda 

dalam kelompok. Pada beberapa kelompok terlihat siswa yang sudah menemukan 

jawaban pertanyaan pada LKS 1 menjelaskan kepada anggota kelompoknya, dan 

anggota kelompok lain yang belum dapat menjawab memperhatikan teman yang 

sedang menerangkan. Terlihat pula pada beberapa kelompok yang masih 

kesullitan dalam menjawab pertanyaan pada LKS 1 bertanya kepada guru. Setelah 

mereka menemukan jawaban pertanyaan pada LKS 1 setiap siswa menulis 

jawaban di masing-masing LKS. Namun terdapat beberapa siswa yang malas 

untuk menulis dan harus dibimbing oleh guru agar mau menulis pada LKSnya. 

Tahap ini dinamakan tahap write. 

Setelah mereka mendiskusikan LKS 1, setiap siswa dibagi Lembar Diskusi 

Siswa 1. Pada Lembar Diskusi Siawa 1 berisi soal-soal yang harus didiskusikan 

dan dicari penyelesaiannya dalam kelompok. Namun sebelum didiskusikan, setiap 

siswa memikirkan kemungkinan jawaban soal-soal pada Lembar Diskusi 1 secara 

individu. Tahap ini dinamakan tahap Think. Siawa dituntut agar berpikir lancar 

dalam mengerjakan Lembar Diskusi 1. Guru mengarahkan agar siswa siswa 

mengerjakan soal pada Lembar Diskusi 1 dengan arus pemikiran yang lancar 

sesuai dengan prosedur pengerjannya. Terlihat siswa berusaha menjawab soal-

soal pada Lembar Diskusi 1 secra individu. Namun ada beberapa siswa yang 

masih mengandalkan anggota kelompoknya sehingga tidak berusaha menjawab 

soal-soal pada Lembar Diskuis 1 sebelum didiskusikan. Tahap selanjutnya adalah 

tahap Talk. Pada tahap Talk ini, siswa mendiskusikan hasil jawaban yang telah 
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dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum dapat diselesaikan secara 

individu. Terlihat sebagian besar siswa sudah dapat menjawab soal-soal Lembar 

Diskusi 1 pada tahap Think, sehingga mereka langsung mengemukakan pendapat 

masing-masing siswa tentang jawaban soal yang telah mereka pikirkan secara 

individu.  

Fase yang keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

Pada fase ini, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam menyelesaikan 

soal-soal pada Lembar Diskusi 1 bertanya kepada guru. Pada fase ini terlihat 

bahwa sebagian besar kelompok tidak ada kesulitan dalam menyelesaikan soal-

soal pada Lembar Diskusi Siswa. Namun masih ada beberapa kelompok yang 

masih kesulitan dalam menemukan jawaban sehingga bertanya kepada guru. Guru 

memberi bantuan dan mengarahkan siswa yang bertanya supaya dapat 

menemukan jawabannya. 

Fase selanjutnya, fase kelima yaitu evaluasi. Setelah melakukan diskusi 

dengan kelompoknya, secara individu siswa menuliskan penyelesaian soal-soal 

Lembar Diskusi 1 pada lembar jawaban yang telah disediakan. Tahap ini 

dinamakan tahap Write. Kemudian salah satu perwakilan dari kelompok 

mempresentasikan hasil pekerjaannya yang selanjutnya ditanggapi oleh siswa 

yang lain. Pada fase ini siswa terlihat masih malu-malu untuk maju kedepan kelas 

untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Siswa terlihat sudah dapat 

berpikir lancar dalam mengerjakan Lembar Diskusi 1. Siswa yang maju 

mempresentasikan hasil jawabannya juga terlihat masih kesulitan untuk berbicara 

di depan kelas, hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa untuk mempresentasikan 
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jawabannya di depan teman-temannya. Kelompok lain terlihat memperhatikan 

siswa perwakilan kelompok yang sedang memresentasikan hasil kelompoknya. 

Namun tidak ada sanggahan dari kelompok lain karena jawaban kelompok lain 

sama dengan kelompok yang sedang presentasi. Guru mengkonfirmasi bahwa 

jawaban dari siswa salah satu perwakilan kelompok sudah benar. 

Fase keenam adalah memberikan penghargaan. Guru menyuruh siswa 

untuk meberi tepuk tangan pada perwakilan kelompok yang sudah berani untuk 

maju ke depan. Karena hanya perwakilan satu kelompok yang berani maju, maka 

guru memberikan hadiah pada kelompok tersebut. 

Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru bersama-sama 

siswa membuat kesimpulan tentang apa yang telah diajarkan. Siswa terlihat lancar 

dalam menyimpulkan apa yang sudah mereka pelajari pada hari ini. Guru 

mempersilahkan siswa untuk bertanya materi yang belum jelas yang baru saja 

dipelajari, namun tidak ada siswa yang bertanya. Selanjutnya guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang beru saja dilakukan. Komentar 

siswa pada pembelajan yang baru saja dilakukan adalah pembelajaran terasa 

menyenangkan dan mudah dipahami, namun terkadang suara guru pada saat 

pembelajaran kurang lantang sehingga ada beberapa siswa yang kurang jelas 

mendengar perintah guru. Guru menanggapi komentar siswa dan berusaha 

memperbaiki kekurangan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya guru 

meberikan  tugas untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang materi sudut 

dalam dan sudut luar segitiga. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 
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4.1.1.1.2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua di kelas VII F sebagai kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2014. Guru membuka kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan pendahuluan. Selanjutnya sesuai 

dengan RPP yang telah disusun (Lampiran 22). Guru menyiapkan kondisi fisik 

kelas dan membagikan LKS 2 kepada masing-masing siswa. Fase yang pertama, 

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yaitu 

menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran kemudian menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan 

GeoGebra. Guru memberi motivasi kepada siswa agar terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Kemudian guru memberikan apersepsi yaitu mengingat 

kembali tentang hubungan antarsudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

lain melalui software GeoGebra dan menjawab pertanyaan dari guru. Terdapat 

beberapa siswa yang sudah lupa tentang materi hubungan antarsudut jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis lain, sehingga banyak siswa yang menjawab 

pertanyaan dari guru dengan jawaban yang kurang tepat. Guru memberi 

penjelasan menggunakan GeoGebra sehingga siswa dapat menjawab dengan 

tepat. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini diawali 

dengan fase kedua dalam pembelajaran kooperatif yaitu menyajikan informasi. 

Guru menyampaikan materi mengenai sudut dalam segitiga, sudut luar segitiga, 
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dan pertidaksamaan segitiga menggunakan software GeoGebra. Materi yang 

pertama adalah sudut dalam segitiga. Guru menggunakan software GeoGebra 

untuk memvisualisasikan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180°. Siswa 

terlihat memperhatikan tampilan pada GeoGebra. Beberapa siswa juga maju ke 

depan untuk mempraktekkan software GeoGebra. Dari tampilan tersebut sebagian 

besar siswa dapat menyimpulkan bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180°. 

Setelah siswa dapat menyimpulkan, siswa membuktikan pada LKS2 bahwa 

jumlah sudut dalam segitiga adalah 180°. Dengan petunjuk yang ada pada LKS 2 

secara individu siswa membuktikan jumlah sudut dalam segitiga adalah 180° 

secara deduktif. Tahap ini dinakamakan tahap Think. Pada tahap ini siswa dituntut 

untuk menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya untuk membuktikan sifat 

segitiga tersebut. Beberapa siswa terlihat dapat membuktikan sifat tersebut, 

namun terdapat pula beberapa siswa yang kesulitan dan belum dapat 

membuktikan sifat tersebut.  

Materi selanjutnya adalah mengenai hubungan sudut dalam dan sudut luar 

segitiga. Seperti pada materi sebelumnya, guru memvisualisasikan materi 

hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga. Siswa terlihat memperhatikan 

penjelasan guru dan tampilan pada GeoGebra dengan baik. Kemudian siswa 

menyimpulkan mengenai hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga sesuai 

dengan visualisasi pada tampilan GeoGebra. Sebagian besar siswa dapat 

menyimpulkan bahwa besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua 

sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Setelah siswa dapat 

menyimpulkan tampilan pada GeoGebra, dengan petunjuk yang ada pada LKS 2 
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secara individu siswa membuktikan secara deduktif bahwa besar sudut luar 

segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut 

luar tersebut. Tahap ini dinakamakan tahap Think. Pada tahap ini siswa dituntut 

untuk menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya untuk membuktikan sifat 

segitiga tersebut. Beberapa siswa terlihat dapat membuktikan sifat tersebut, 

namun terdapat pula beberapa siswa masih yang kesulitan dan belum dapat 

membuktikan sifat tersebut. 

Materi yang terakhir pada pertemuan ketiga adalah ketidaksamaan 

segitiga. Guru memvisualisasikan materi ketidaksamaan segitiga menggunakan 

GeoGebra. Pada tampilan GeoGebra, terdapat tiga ruas garis yang panjangnya 

berbeda. Siswa dituntut untuk menentukan panjang ketiga ruas garis tersebut 

sedemikian sehingga membentuk segitiga. Pertama, guru memberi contoh 

menggunakan GeoGebra tersebut kepada siswa. Kemudian beberapa siswa maju 

untuk mempraktekannya sendiri menggunakan GeoGebra. Setelah beberapa kali 

percobaan, siswa menyimpulkan tentang ketidaksamaan segitiga. Sebagian besar 

siswa dapat menyimpulkan dengan baik. Kemudian setelah siswa dapat 

menyimpulkan dengan benar, siswa mengerjakan soal yang terdapat pada LKS 2 

secara individu. Tahap ini dianamakan tahap Think. 

Fase yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kleompok belajar. Setelah siswa mengerjakan LKS 2 secara individu, siswa 

bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan hasil jawaban yang telah 

dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum bisa dipikirkan seara individu. 

Tahap ini dinamakan tahap Talk. Pada beberapa kelompok terlihat siswa yang 
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berhasil menyelesaikan LKS 2 secara individu menerangkan kepada anggota 

kelompok lain yang belum dapat menyelesaikan LKS 2. Terlihat pula dalam 

beberapa kelompok, siswa menyampaikan masing-masing jawaban yang sudah 

mereka selesaikan secara individu pada tahap Think. Pada pertemuan kedua ini 

siswa sudah lebih aktif dalam berdiskusi dan terlihat sudah dapat menyesuaikan 

dengan kelompoknya. Setelah mereka berdiskusi, setiap siswa menulis pada LKS 

masing-masing hasil diskusi kelompok mereka. Tahap ini dinamakan tahap Write. 

Selanjutnya, guru mebagikan Lembar Diskusi 2 kepada setiap siswa. 

Siswa dituntut agar dapat berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinal, dan 

berpikir terperinci dalam mengerjakan Lembar Diskusi 2. Sebelum siswa 

berdiskusi, siswa memikirkan kemungkinan penyelesaian soal yang ada di 

Lembar Diskusi 2 secara individu. Tahap ini dinamankan tahap Think. Terlihat 

bahwa siswa berusaha penyelesaian soal pada Lembar Diskusi 2 secara Individu. 

Ada siswa yang dapat mengerjakan, ada pula yang merasa kesulitan dalam 

mengerjakan soal tersebut. Kemudian siswa masuk ke tahap Talk. Pada tahap ni 

siswa mendiskusikan hasil jawaban yang telah dipikirkan pada tahap Think  dan 

mencari penyelesaian yang belum dapat diselesaikan secara individu bersama 

kelompknya. Terlihat bahwa siswa dalam kelompoknya menyampaikan pendapat-

pendapatnya tentang menyelesaian soal pada Lembar Diskusi 2. Pada beberapa 

kelompok terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan soal pada Lembar 

Diskusi 2. 

Fase keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

Beberapa siswa masih merasa bingung karena terjadi perbedaan jawaban pada 
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penyelesaian soal di Lembar Diskusi 2. Guru memberi tahu bahwa perbedaan 

jawaban itulah yang diperlukan dalam menyelesaikan soal pada Lembar Diskusi 

2. Karena pada lembar Diskusi 2 siswa dituntut untuk memberikan jawaban lebih 

dari satu jawaban. Terdapat pula kelompok yang bertanya kepada guru karena 

masih kesulitan dalam mengerjakan Lembar Diskusi 2. Guru mengarahkan pada 

kelompok tersebut agar dapat menyelesaikan soal pada Lembar Diskusi 2. 

Fase yang kelima adalah evalusai. Setelah siswa melakukan diskusi 

dengan kelompoknya, setiap siswa menuliskan penyelesaian soal pada Lembar 

Diskusi 2 pada lembar jawaban masing-masing. Tahap ini dinamakan tahap Write. 

Kemudian salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya yang selanjutnya ditanggapi oleh kelompok lain. Pada kegiatan ini 

terlihat bahwa siswa sudah lebih berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

di depan kelas. Kelompok lain juga banyak yang menanggapi jawaban yang 

sedang dipresentasikan. Guru memerintahkan siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya jika ada perbedaan pendapat dengan kelompok yang sedang 

presentasi. Beberapa kelompok sudah berani untuk menyampaikan perbedaan 

jawaban ke depan kelas. Kemudian Guru mengkonfirmasi jawaban kelompok 

mana saja yang benar. 

Fase keenam adalah memberikan penghargaan. Guru memberi 

penghargaan berupa tambahan nilai kepada kelompok yang berani maju dan 

menjawab dengan benar. Selain tambahan nilai, guru juga memberi hadiah kepada 

kelompok terbaik. 
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Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru bersama-sama 

siswa membuat kesimpulan tentang apa yang telah diajarkan. Siswa terlihat lancar 

dalam menyimpulkan apa yang sudah mereka pelajari pada hari ini. Guru 

mempersilahkan siswa untuk bertanya materi yang belum jelas yang baru saja 

dipelajari, namun tidak ada siswa yang bertanya. Selanjutnya guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang baru saja dilakukan. Komentar 

siswa pada pembelajan yang baru saja dilakukan adalah pembelajaran terasa 

menyenangkan dan mudah dipahami, suara guru sudah cukup dan dapat didengar 

dengan baik. Selanjutnya guru meberikan tugas untuk mempelajari materi 

selanjutnya yaitu tentang keliling segitiga dan luas daerah segitiga. Guru menutup 

pembelajaran dengan salam. 

 

4.1.1.1.3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga di kelas VII F sebagai kelas eksperimen 1 dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantua GeoGebra 

dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2014. Guru membuka kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan dengan kegiatan pendahuluan. Selanjutnya sesuai 

dengan RPP yang telah disusun (Lampiran 23). Guru menyiapkan kondisi fisik 

kelas dan membagikan LKS 3 kepada masing-masing siswa. Fase yang pertama, 

sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yaitu 

menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran kemudian menjelaskan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan 
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GeoGebra. Guru memberi motivasi kepada siswa agar terlibat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Guru memberikan apersepsi berupa mengingat kembali 

mengenai keliling suatu bangun datar serta menentukan tinggi adan alas suatu 

segitiga. Beberapa siswa masih salah dalam menentukan alas dan tinggi suatu 

segitiga yang berbeda-beda. 

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti diawali dengan 

fase kedua model pembelajaran kooperatif yaitu menyajikan informasi. Dengan 

bantuan GeoGebra guru menyajikan materi tentang keliling dan luas segitiga. 

Dengan bimbingan guru, siswa memperhatikan tampilan pada GeoGebra dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tampilan GeoGebra. Siswa terlihat 

antusias dan aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tampilan 

GeoGebra. Beberapa siswa juga maju ke depan untuk mempraktekkan GeoGebra. 

Informasi yang siswa dapatkan pada tampilan GeoGebra digunakan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS 3.Siswa dituntut untuk dapat 

menemukan keliling dan luas segitiga secara individu. Tahap ini dinamakan tahap 

Think. Pada kegiatan ini siswa terlihat dapat menemukan rumus keliling segitiga 

dengan baik, namun siswa sedikit kesulitan dalam menemukan rumus luas 

segitiga secara individu. 

Fase ketiga yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok 

belajar. Tahap selanjutnya pada strategi Think-Talk-Write adalah tahap Talk. Pada 

tahap Talk ini, siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan hasil 

jawaban pada LKS 3 yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum 

dapat diselesaikan secara individu. Pada saat berkelompok, beberapa kelompok 
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terlihat aktif dalam mendiskusikan LKS 3. Siswa terlihat mengemukakan 

jawaban-jawaban yang sudah dipikirkan secara individu kedalam kelompok. Pada 

beberapa kelompok terlihat siswa yang sudah menemukan jawaban pertanyaan 

pada LKS 3 menjelaskan kepada anggota kelompoknya, dan anggota kelompok 

lain yang belum dapat menjawab memperhatikan teman yang sedang 

menerangkan. Ada pula kelompok yang masih kesullitan dalam menjawab 

pertanyaan pada LKS 3 bertanya kepada guru. Setelah mereka menemukan 

jawaban pertanyaan pada LKS 3 setiap siswa menulis jawaban di masing-masing 

LKS.. Tahap ini dinamakan tahap write. Siswa terlihat sudah mempunyai 

kesadaran sendiri untuk menulis setiap hasil diskusi kelompoknya masing-masing. 

Selanjutnya, guru mebagikan Lembar Diskusi 3 kepada setiap siswa. 

Siswa dituntut agar dapat berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinal, dan 

berpikir terperinci dalam mengerjakan Lembar Diskusi 3. Sebelum siswa 

berdiskusi, siswa memikirkan kemungkinan penyelesaian soal yang ada di 

Lembar Diskusi 3 secara individu. Tahap ini dinamankan tahap Think. Terlihat 

bahwa siswa berusaha menyelesaikan soal pada Lembar Diskusi 3 secara 

Individu. Ada siswa yang dapat mengerjakan, ada pula yang merasa kesulitan 

dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian siswa masuk ke tahap Talk. Pada 

tahap ni siswa mendiskusikan hasil jawaban yang telah dipikirkan pada tahap 

Think  dan mencari penyelesaian yang belum dapat diselesaikan secara individu 

bersama kelompknya. Terlihat bahwa siswa dalam kelompoknya menyampaikan 

pendapat-pendapatnya tentang penyelesaian soal pada Lembar Diskusi 3. Pada 
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beberapa kelompok terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan soal pada 

Lembar Diskusi 3. 

Fase keempat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

Beberapa siswa masih merasa bingung karena terjadi perbedaan jawaban pada 

penyelesaian soal di Lembar Diskusi 3. Guru memberi tahu bahwa perbedaan 

jawaban itulah yang diperlukan dalam menyelesaikan soal pada Lembar Diskusi 

3. Karena pada lembar Diskusi 3 siswa dituntut untuk memberikan jawaban lebih 

dari satu jawaban. Terdapat pula kelompok yang bertanya kepada guru karena 

masih kesulitan dalam mengerjakan Lembar Diskusi 3. Guru mengarahkan pada 

kelompok tersebut agar dapat menyelesaikan soal pada Lembar Diskusi 3. 

Fase yang kelima adalah evalusai. Setelah siswa melakukan diskusi 

dengan kelompoknya, setiap siswa menuliskan penyelesaian soal pada Lembar 

Diskusi 3 pada lembar jawaban masing-masing. Tahap ini dinamakan tahap Write. 

Kemudian salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya yang selanjutnya ditanggapi oleh kelompok lain. Pada kegiatan ini 

terlihat bahwa siswa sudah lebih berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

di depan kelas. Kelompok lain juga banyak yang menanggapi jawaban yang 

sedang dipresentasikan. Guru memerintahkan siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya jika ada perbedaan pendapat dengan kelompok yang sedang 

presentasi. Beberapa kelompok sudah berani untuk menyampaikan perbedaan 

jawaban ke depan kelas. Kemudian Guru mengkonfirmasi jawaban kelompok 

mana saja yang benar. 
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Fase keenam adalah memberikan penghargaan. Guru mempersilahkan 

siswa untuk memberi tepuk tangan pada perwakilan kelompok yang sudah berani 

untuk maju ke depan. Selain itu guru memberikan hadiah kepada kelompok 

terbaik. 

Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Guru bersama-sama 

siswa membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari. Siswa terlihat lancar 

dalam menyimpulkan apa yang sudah mereka pelajari pada hari ini. Guru 

mempersilahkan siswa untuk bertanya materi yang belum jelas yang baru saja 

dipelajari, namun tidak ada siswa yang bertanya. Selanjutnya guru dan siswa 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang beru saja dilakukan. Komentar 

siswa pada pembelajan yang baru saja dilakukan adalah pembelajaran terasa 

menyenangkan dan dapat dipahami. Selanjutnya guru meberikan tugas untuk 

mempelajari materi materi segitiga yang telah diajarkan karena akan diadakan 

ulangan pada pertemuan selanjutnya. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

4.1.1.2. Pembelajaran Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. Pembelajaran pada kelas kontrol terdiri atas pertemuan pertama, 

pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga dimana setiap pertemuan terdiri dari 2 x 

40 menit. 
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4.1.1.2.1. Petemuan Pertama 

Pertemuan pertama di kelas VII E sebagai kelas kontrol dengan model 

pembelajaran ekspositori dilaksanakan pada hari Kamis, 24 April 2014. Kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP (Lampiran 24). 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan langkah 

pertama model pembelajaran ekspositori, yaitu langkah persiapan (preparation). 

Guru menyiapkan kondisi fisik kelas serta membagi LKS 1 dan Lembar Kerja 1 

kepada masing-masing siswa. Selanjutnyat guru menyampaikan judul tujuan 

pembelajaran serta memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Kemudian guru mengingat kembali materi prasyarat yaitu tentang jenis-jenis 

bangun datar dan jenis-jenis sudut. Beberapa siswa terlihat dapat menjawab 

dengan baik, namun ada pula beberapa siswa yang kurang tepat dalam menjawab 

karena sudah lupa. 

Langkah kedua yaitu penyajian (presentation). Pada langkah tersebut guru 

memaparkan materi yaitu mengenai jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya 

dan berdasarkan besar sudutnya serta sifat-sifat segitiga istimewa. Beberapa siswa 

memperhatikan penjelasan guru, namun terdapat pula siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru. Langkah selanjutnya adalah korelasi 

(correllation) yaitu siswa mengaitkan materi yang telah dimiliki siswa dengan 

materi yang sedang dipelajari. Pada langkah tersebut siswa mengerjakan LKS 1 

secara individu. Siswa mengaitkan materi prasyarat yaitu tentang jenis-jenis 

bangun datar dan jenis-jenis sudut dengan materi yang sedang dipelajari pada 

LKS 1. Beberapa siswa aktif mengerjakan LKS 1 dan bertanya kepada guru jika 
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terdapat hal yang tidak dimengerti. Namun terdapat pula siswa yang hanya 

melihat pekerjaan teman. Pembelajaran selanjutnya yaitu menyimpulkan 

(generaliztion). Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang dipelajari pada 

hari itu yaitu mengenai jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya, jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar sudutnya, dan sifat segitiga istimewa. Siswa terlihat lancar 

dalam menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari.  

Langkah selanjutnya adalah Application. Siswa mengerjakan soal-soal 

yang terdapat pada Lembar Kerja 1 secara individu. Terlihat beberapa siswa serius 

mengerjakan soal pada Lembar Kerja 1, ada pula yang merasa kesulitan dan 

bertanya kepada guru, namun ada pula yang berjalan-jalan di kelas untuk melihat 

pekerjaan teman-temannya. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menuliskan jawabannya ke papan tulis dan menjelaskan kepada teman-temannya. 

Terlihat pekerjaan siswa di papan tulis masih kurang tepat. Guru mengkonfirmasi 

jawaban yang benar kepada siswa dan siswa mencocokkan hasil jawabannya 

masing-masing. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung lancar meskipun kegaduhan sesekali 

terjadi di dalam kelas. Selama pembelajaran siswa menyimak dengan baik. 

Kegiatan pembelajaran diakhiri oleh guru. Siswa diberi tugas untuk mempelajari 

materi selanjutnya yaitu mengenai sudut dalam dan sudut luar segitiga serta 

ketidaksamaan segitiga. 

 

 

 



102 
 

 
 

4.1.1.2.2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua di kelas VII E sebagai kelas kontrol dengan model 

pembelajaran ekspositori dilaksanakan pada hari Jumat, 25 April 2014. Kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP (Lampiran 25). 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan langkah 

pertama model pembelajaran ekspositori, yaitu langkah persiapan (preparation). 

Guru menyiapkan kondisi fisik kelas serta membagi LKS 2 dan Lembar Kerja 2 

kepada masing-masing siswa. Selanjutnyat guru menyampaikan judul tujuan 

pembelajaran serta memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Kemudian guru mengingat kembali materi prasyarat yaitu tentang hubungan 

antarsudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Beberapa siswa terlihat 

sudah lupa tentang materi tersebut namun ada beberapa siswa yang masih 

mengingatnya. 

Langkah kedua yaitu penyajian (presentation). Pada langkah tersebut guru 

memaparkan materi yaitu mengenai sudut dalam dan sudut luar segitiga. Beberapa 

siswa memperhatikan penjelasan guru, namun terdapat pula siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru. Langkah selanjutnya adalah korelasi 

(correaltion) yaitu siswa mengaitkan materi yang telah dimiliki siswa dengan 

materi yang sedang dipelajari. Pada langkah tersebut siswa mengerjakan LKS 2 

secara individu. Siswa mengaitkan materi prasyarat yaitu tentang hubungan 

antarsudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain dengan materi yang 

sedang dipelajari pada LKS 2. Beberapa siswa aktif mengerjakan LKS 2 dan 

bertanya kepada guru jika terdapat hal yang tidak dimengeri. Namun terdapat pula 
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siswa yang hanya melihat pekerjaan teman. Pembelajaran selanjutnya yaitu 

menyimpulkan (generaliztion). Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang 

dipelajari pada hari itu yaitu mengenai sudut dalam segitiga, sudut luar segitiga, 

dan ketidaksamaan segitiga. Siswa terlihat lancar dalam menyimpulkan apa yang 

telah mereka pelajari.  

Langkah selanjutnya adalah Application. Siswa mengerjakan soal-soal 

yang terdapat pada Lembar Kerja 2 secara individu. Terlihat beberapa siswa serius 

mengerjakan soal pada Lembar Kerja 2, ada pula yang merasa kesulitan dan 

bertanya kepada guru,  ada pula yang berjalan-jalan di kelas untuk melihat 

pekerjaan teman-temannya. Kebanyakan siswa merasa kesulitan dalam 

mengerjakan Lembar Kerja 2. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menuliskan jawabannya ke papan tulis dan menjelaskan kepada teman-temannya. 

Terlihat pekerjaan siswa di papan tulis masih kurang tepat. Guru mengkonfirmasi 

jawaban yang benar kepada siswa dan siswa mencocokkan hasil jawabannya 

masing-masing. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung lancar, namun siswa terlihat sedikit 

bosan. Guru memberikan selingan-selingan agar siswa tidak merasa bosan.Soal 

pada Lembar Kerja 2 hanya dibahas 1 soal saja karena waktunya tidak cukup 

sehingga soal yang lain digunakan untuk PR dan dibahas pertemuan selanjutnya. 
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4.1.1.2.3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga di kelas VII E sebagai kelas kontrol dengan model 

pembelajaran ekspositori dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 April 2014. Kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP (Lampiran 26). 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dan dilanjutkan dengan membahas 

soal pada Lembar Kerja 2 yang belum dibahas pada pertemuan sebeblumnya.  

Langkah pertama model pembelajaran ekspositori yaitu langkah persiapan 

(preparation). Guru menyampaikan kondisi fisik kelas serta membagi LKS 3 dan 

Lembar Kerja 3 kepada masing-masing siswa. Selanjutnyat guru menyampaikan 

judul tujuan pembelajaran serta memotivasi siswa agar mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Kemudian guru mengingat kembali materi prasyarat yaitu tentang 

keliling suatu bangun dan menentukan alas dan tinggi segitiga. Siswa terlihat 

lancar dalam menjawab pertanyaan guru, namun masih salah dalam menentukan 

alas dan tinggi segitiga yang berbeda. 

Langkah kedua yaitu penyajian (presentation). Pada langkah tersebut guru 

memaparkan materi yaitu keliling segitiga dan luas daerah segitiga. Beberapa 

siswa memperhatikan penjelasan guru, namun terdapat pula siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru. Langkah selanjutnya adalah korelasi 

(correllation) yaitu siswa mengaitkan materi yang telah dimiliki siswa dengan 

materi yang sedang dipelajari. Pada langkah tersebut siswa mengerjakan LKS 3 

secara individu. Siswa mengaitkan materi prasyarat yaitu tentang keliling suatu 

bangun datar, alas dan tinggi suatu segitiga dengan materi yang sedang dipelajari 

pada LKS 3. Beberapa siswa aktif mengerjakan LKS 3 dan bertanya kepada guru 
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jika terdapat hal yang tidak dimengeri. Pembelajaran selanjutnya yaitu 

menyimpulkan (generaliztion). Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang 

dipelajari pada hari itu yaitu mengenai keliling dan luas daerah segitiga. Siswa 

terlihat lancar dalam menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari.  

Langkah selanjutnya adalah Application. Siswa mengerjakan soal-soal 

yang terdapat pada Lembar Kerja 3 secara individu. Terlihat beberapa siswa serius 

mengerjakan soal pada Lembar Kerja 3, ada pula yang merasa kesulitan dan 

bertanya kepada guru,  ada pula yang berjalan-jalan di kelas untuk melihat 

pekerjaan teman-temannya. Kebanyakan siswa merasa kesulitan dalam 

mengerjakan Lembar Kerja 3 karena harus menggunakan cara lebih dari satu. 

Kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk menuliskan jawabannya ke 

papan tulis dan menjelaskan kepada teman-temannya. Terlihat pekerjaan siswa di 

papan tulis masih kurang tepat. Guru mengkonfirmasi jawaban yang benar kepada 

siswa dan siswa mencocokkan hasil jawabannya masing-masing. 

Kegiatan pembelajaran berlangsung lancar. Kegiatan pembelajaran 

diakhiri oleh guru. Guru  memberi tugas untuk mempelajari materi segitiga yang 

sudah diajarkan karena pada pertemuan selanjutnya akan diadakan ulangan. 

4.1.2. Hasil Analisis Data Akhir 

Analisis data tahap akhir dilakukan setelah kedua kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diberi perlakuan yang berbeda. Pembelajaran pada 

kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan strategi 

Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra, sedangkan pada kelas kontol 

menggunakan model pembelajaran ekspositori. Setelah diberi perlakuan yang 
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berbeda, kemudian kedua kelas diberi tes kemampuan berpikir kreatif. Hasil tes 

inilah yang dijadikan data akhir untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam 

penelitian ini. Data akhir atau data hasil tes kemampuan berpikir kretaif dapat 

dilihat pada Lampiran 54. 

Tes kemampuan berpikir kreatif diikuti oleh 69 siswa yang terdiri dari 33 

siswa kelas eksperimen dan 36 siswa kelas kontrol. Hasil analisis deskriptif tes 

kemampuan berpikir kreatif materi segitiga dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif 

Data Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

No Statistik Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 Banyak Siswa 33 36 

2 Nilai Tertinggi 95 91 

3 Nilai Terendah 68 60 

4 Rata-Rata 83,79 76,5 

5 Varians 52,44507576 68,65634921 

6 Simpangan Baku 6,50 8,24 

7 Ketuntasan 87,9% 36,1% 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas eksperimen adalah 83,79. Sedangkan rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas kontrol adalah 76,5. Rata-Rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif siswa pada kelas kontrol. 

4.1.2.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengtahui keadaan awal kelas apakah 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas data akhir kelas eksperimen  

dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Akhir 

No Kelas        
 

       
 

 Kriteria 

1 

2 

Eksperimen  (VII F) 

Kontrol  (VII E) 

2,89 

3,71 

7,81 

7,81 

Berdistribusi normal 

Berdistribusi normal 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil perhitungan uji normalitas kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diperoleh bahwa        
        

 , ini berarti kedua kelas 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 55. 

4.1.2.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data awal menggunakan Uji Kesamaan Varians yang 

menghasilkan F = 1,30911. Hipotesis yang diuji adalah H0 yaitu kedua data 

homogen dan H1 yaitu kedua data tidak homogen, dengan kriteria terima H0 jika 

F< Ftabel. Ftabel diperoleh dari tabel distribusi F dengan   
 ⁄     ,   

. Untuk nilai 

Ftabel dengan v1 = 33 , v2 = 36, dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,773265. 

Karena F < Ftabel maka H0 diterima, jadi kedua data homogen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 56. 

4.1.2.3.  Uji Hipotesis I 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk mengetahui pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan staregi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

telah mencapai ketuntasan belajar dalam kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

eksperimen. Uji ketuntasan ini adalah ketuntasan klasikal. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 :    0,745(persentase ketuntasan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

VII pada materi pokok segitiga dengan model pembelajaran 
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kooperatif dengan strategi TTW berbantuan GeoGebra yang 

mencapai nilai ≥ 80 kurang dari atau sama dengan 74,5%). 

H1 :    0,745(persentase ketuntasan kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa kelas VII pada materi pokok segitiga dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW berbantuan 

GeoGebrayang mencapai nilai ≥ 80 lebih dari 74,5%). 

Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak yang 

menghasilkan z = 1,763297. 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> ztabel , maka H0 ditolak. Artinya presentase siswa kelas ekperimen telah 

mencapai ketuntasan klasikal.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 57. 

4.1.2.4. Uji Hipotesis II 

Hasil perhitunganuji normalitas dan uji homogenitas menunjukkan bahwa 

data kemampuan berpikir keratif kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi 

normal dan homogen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :         (rata-rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok 

kelas eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok kelas 

kontrol). 

Ho :       (rata-rata kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok 

kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik pada kelompok kelas kontrol) 
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Uji hipotesis ini menggunkan uji perbedaan rata-rata yang menghasilkan 

        = 4,346216 Dengan kriteria tolak Ho ditolak apabila         

               . Untuk nilai                 diperoleh dari daftar distribusi t 

dengan n1 = 33, n2 = 36, dan  taraf signifikan 0,05 yaitu 1,667239. Jadi         

               , maka H0 ditolak. Artinya  rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada kelompok kelas eksperimen lebih dari rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif siswa pada kelompok kelas kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 58. 

4.2. Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

pada materi segitiga di MTs Negeri Kendal. Langkah awal penelitian dilakukan 

dengan mengambil data nilai Ulangan Tengah Semester Genap kelas VII tahun 

ajaran 2013/ 2014 mata pelajaran matematika sebagai data awal untuk selanjutnya 

dianalisis. Hasil menunjukkan bahwa nilai awal kedua kelas penelitian 

berdistribusi normal, homogen, dan mempunyai rata-rata yang sama. Karena 

memenuhu ketiga syarat tersebut, artinya kedua kelas mempuyai kondisi awal 

atau kemampuan yang sama sehingga kedua kelas dapat digunakan sebagai objek 

penelitian. 

Pada penelitian ini digunakan satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write. Sedangkan kelas 

kontrol diberi perlakuan pembelajaran dengan model pembelajaran ekspositori. 
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Setelah menerima materi selama tiga pertemuan, siswa mengerjakan tes 

kemampuan berpikir kreatif. 

 

4.2.1. Model Pembelajaran Kooperatif dengan Strategi Think-Talk-Write 

Berbantuan GeoGebra Mencapai Ketuntasan 

Hipotesis I menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa dengan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write 

berbantuan GeoGebra pada materi segitiga mencapai ketuntasan belajar. Secara 

deskriptif banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 80 pada kelas eksperimen 

adalah 29 siswa dari 33 siswa. Artinya persentase ketuntasan belajar dalam aspek 

kemampuan berpikir kreatif matematis secara deskriptif pada kelas eksperimen 

adalah 87,9 %. Berdasarkan uji proporsi pihak kanan diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

pada materi segitiga mencapai ketuntasan belajar. 

Ketuntasan belajar pada aspek kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

eksperimen juga terlihat dari pengerjaan siswa dalam mengerjakan soal tes 

kemampuan berpikir kreatif. Hampir sebagian siswa pada kelas eksperimen sudah 

dapat berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal tes kemampuan berpikir kreatif 

tersebut. Contoh hasil pekerjaan salah satu siswa kelas eksperimen dalam 

menyelesaikan soal tes kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat pada Gambar 4.1 

berikut. 
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Gambar 4.1 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan berpikir kreatif salah satu siswa kelas 

eksperimen pada Gambar 4.1 terlihat bahwa siswa sudah dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif dalam mengerjakan soal. Hal tersebut dilihat dari 

siswa sudah mengerjakan dengan aspek berpikir kreatif yaitu berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir terperinci. Aspek yang pertama 

adalah berpikir lancar. Indikator berpikir lancar pada penelitian ini yaitu arus 

pemikiran lancar. Berdasarkan Gambar 4.1 dapat disimpulkan bahwa siswa 

memiliki arus pemikiran yang lancar. Hal tersebut dapat terlihat bahwa siswa 

mengerjakan soal dengan prosedur penyelesaian yang lancar dan tepat. Siswa 

dapat menghitung keliling segitiga CEF dengan benar. Siswa dapat menghitung 

panjang sisi FE, DE, dan EC dengan benar sehingga dapat mengitung keliling 

segitiga CEF = FE + DE + EC. 

Aspek berpikir kreatif yang kedua adalah berpikir luwes (fleksibel). 

Indikator berpikir luwes dalam penelitian ini yaitu arah pemikiran yang berbeda-

beda. Terlihat pada pekerjaan siswa pada Gambar 4.1 bahwa siswa mempunyai 

arah pemikiran yang berbeda-beda. Arah pemikiran yang berbeda-beda ini dapat 

dilihat dari pekerjaan siswa mencari keliling segitiga CEF dengan dua cara. Cara 

yang pertama siswa mencari CF dengan menggunakan luas daerah segitiga DCE 

dan cara yang kedua yaitu mencari CF sesuai dengan petunjuk pada soal yaitu 

  = √       . 

Aspek berpikir kreatif yang ketiga adalah berpikir orisinil. Indikator 

berpikir orisinil pada penelitian ini yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang. Pada Gambar 
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4.1 terlihat bahwa siswa dapat mencari CF dengan cara yang berbeda dengan 

petunjuk. Siswa dapat mencari CF dengan menggunakan luas segitiga DCE. 

Sehingga siswa dikatakan berpikir orisinil. 

Aspek berpikir kreatif yang keempat adalah berpikir terperinci 

(elaborasi). Indikator berpikir terperinci pada penelitian ini yaitu memperinci 

detail-detail. Pada Gaambar 4.1 terlihat bahwa siswa dapat mencari panjang sisi-

sisi yang belum diketahui untuk mencari keliling segitiga CEF. Sebagai contoh, 

sebelum siswa mencari panjang sisi FE terlebih dahulu siswa mencari panjang sisi 

BE, AE, dan DE. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah mampu 

memperinci detail-detail, sehingga siswa dapat dikatakan mampu berpikir 

terperinci. 

Hasil uji hipotesis I juga didukung oleh sikap siswa yang aktif selama 

proses pembelajaran. Dilihat dari Lembar Pengamatan Pembelajaran Kelas 

Eksperimen (Lampiran 48, lampiran 49, lampiran 50) persentase keaktifan siswa 

selama proses pembelajaran pertemuan pertama sebesar 69 %, pertemuan kedua 

sebesar 71 % dan pertemuan ketiga sebesar 76 %. Ini berarti siswa tergolong aktif 

selama proses pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung siswa juga 

memberikan respon positif terhadap pembelajaran materi segitiga dengan bantuan 

GeoGebra. Siswa terlihat antusias melakukan kerjasama dan diskusi untuk 

menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Hal ini menunjukkan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

diterima baik oleh siswa di kelas eksperimen. Pembelajaran juga berjalan sesuai 

dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yang didalamnya 
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terdapat strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra. Situasi demikian sangat 

memungkinkan untuk mencapai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan uji deskriptif dan uji statistik kemampuan berpikir kreatif 

siswa dengan model pembelajaran kooperaif dengan strategi Think-Talk-Write 

berbantuan GeoGebra dan berdasarkan fakta salah satu hasil pekerjaan tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa eksperimen, serta didukung oleh persentase 

ketuntasan hasil tes kemampuan berpikir kreatif dan persentase keaktifan siswa 

dalam pembelajaran, maka siswa mencapai ketuntasan belajar. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa 

dengan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write 

berbantuan GeoGebra mencapai ketuntasan belajar. 

 

 

4.2.2. Model Pembelajaran Kooperatif dengan Strategi Think-Talk-Write 

berbantuan GeoGebra Lebih baik dari Model Pembeajaran 

Ekspositori. 

Hipotesis II menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa dengan penerapan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-

Talk-Write (TTW) berbantuan GeoGebra lebih baik daripada kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa pada kelas kontrol. Untuk membandingkan mana yang 

lebih baik antara kemampuan berpikir kreatif pada kelas eksperimen dan kelas 

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

terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan berpikir kretaif 

matematis siswa kelas kontrol. 

Penyebab adanya perbedaan berpikir kreatif siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol adalah dikarenakan pemberian perlakuan yang berbeda pada 

kedua kelas tersebut. Kelas eksperimen diberi pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantun GeoGebra, 

sedangkan kelas kontrol diberikan pembelajaran dengan model ekspositori. 

Kelebihan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write 

berbantuan GeoGebra daripada model pembelajaran ekspositori dapat dilihat pada 

fase 2 model kooperatif yaitu menyajikan informasi yang di dalamnya terdapat 

tahap Think strategi TTW dan fase 3 yaitu mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar yang di dalamnya terdapat tahap Talk strategi TTW.  

Tahap Think sebenarnya terdapat pada pembelajaran model eskpositori. 

Namun pada pembelajaran ekspositori siswa hanya menerima apa yang 

disampaikan oleh guru. Tetapi tahap Think pada model kooperatif dengan strategi 

TTW berbantuan GeoGebra lebih baik, karena siswa tidak hanya menerima 

informasi dari guru saja, namun menerima informasi dari tampilan GeoGebra 

yang dapat memvisualisasi sifat-sifat segitiga. Kemudian secara individu siswa 

memikirkan apa yang dapat disimpulkan dari tampilan GeoGebra tersebut dan 

membuat catatan kecil tentang informasi yang didapat dari tampilan GeoGebra. 

Menurut Yamin & Ansari (2012: 85), membuat catatan mempertinggikan 

pengetahuan siswa, bahkan meningkatkan ketrampilan berpikir dan menulis. 
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Setelah itu informasi yang siswa dapatkan dalam tampilan GeoGebra 

digunakan siswa untuk mengerjakan LKS. Dalam LKS, siswa membedakan dan 

mempersatukan informasi yang disajikan dalam tampilan GeoGebra, kemudian 

menerjemahkannya dalam bahasa sendiri. Hal tersebut dapat merangsang aspek 

berpikir kreatif yaitu aspek berpikir orisinil.  

Sesuai dengan salah satu prinsip utama belajar menurut Piaget yaitu 

belajar melalui pengalaman sendiri, pada tahap Think siswa juga dituntut untuk 

memikirkan apa yang dapat disimpulkan dari tampilan GeoGebra tersebut yang 

kemudian digunakan untuk mengerjakan LKS secara individu sebelum 

didiskusikan. Dengan mengerjakan LKS secara individu sebelum didiskusikan 

siswa dapat belajar melalui pengalaman sendiri.  

Menurut Rif’ai & Anni (2009: 23) anak dipengaruhi oleh cahaya yang 

tajam, gangguan suara, gambar dan gerakan yang pada akhirnya akan 

mengembangkan memori visual. Pembelajaran pada kelas eksperimen dibantu 

dengan media GeoGebra yang di dalam tampilannya terdapat gambar dan gerakan 

sehingga dapat mengembangkan memori visual anak. Hal tersebut sesuai dengan 

teori belajar Bruner yaitu tahap ikonik, yaitu pengetahuan disajikan melalui 

serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, berhubungan 

dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang 

dimanipulasinya. Selain itu pembelajaran siswa kelas VII MTs N Kendal belum 

pernah menemui pembelajaran berbantuan GeoGebra sehingga dapat 

menumbuhkan pengalaman baru dan dapat menarik minat anak.  
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Tahap Talk hanya terjadi di kelas eksperimen saja, sedangkan di kelas 

kontrol tidak ada tahap Talk. Tahap Talk pada kelas eksperimen terjadi di fase 

ketiga model pembelajaran kooperatif yaitu mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok-kelompok belajar yang di dalamnya terdapat tahap Talk strategi TTW, 

siswa dibagi dalam kelompok dimana siswa dapat berdiskusi (Talk) 

mengungkapkan ide dari pemikiran mereka. Hal tersebut sesuai dengan salah satu 

prinsip belajar menurut Piaget yaitu belajar melalui interaksi sosial. Dengan 

berdiskusi didalam kelompoknya, siswa dapat belajar melalui interaksi sosial 

antar anggota kelompok. Pada saat berdiskusi, siswa mengungkapkan ide-ide atau 

gagasan-gagasan yang mereka dapatkan pada tahap Think sehigga mereka dapat 

saling bertukar ide atau gagasan. Pada saat bertukar ide atau gagasan, siswa dapat 

menemukan ide atau gagasan  yang berbeda-beda dari beberapa teman kelompkya 

sehingga dapat menghasilkan arah pemikiran yang berbeda-beda. Hal tersebut 

dapat meningkatkan kemampuan beprikir kreatif siswa. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Suriyadi (2013), dengan menggunakan metode diskusi 

kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Menurut 

Csikszentmihalyi (dalam Munandar, 1999: 52) seseorang yang memiliki 

kepribadian kreatif penting baginya untuk bertemu dengan orang lain, bertukar 

pikiran, dan mengenal karya-karya orang lain. 

Selama tahap Talk pada kelas eksperimen yang terjadi di fase ketiga 

model pembelajaran kooperatif yaitu mengorganisasikan siswa dalam kelompok-

kelompok belajar, guru juga membimbing kelompok bekerja dan belajar (fase 

keempat). Hal tersebut sesuai dengan teori belajar Vygotsky yaitu 
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scaffoldingkarena guru memberi bantuan kepada siswa dengan cara membimbing 

kelompok bekerja dan belajar. Guru berperan sebagai fasilitator memberikan 

tugas sesuai dengan kemampuan siswa dan indikator pembelajaran yang ingin 

dicapai. 

Selama pembelajaran siswa kelas eksperimen cenderung lebih aktif 

daripada kelas kontrol. Pada Lembar Pengamatan Pembelajaran Kelas 

Eksperimen (lampiran 48, lampiran 49, lampiran 50)  dan Lembar Pengamatan 

Pembelajaran Kelas Kontrol (lampiran 51, lampiran 52, lampiran 53)  terlihat 

bahwa persentase rata-rata keaktifan siswa selama proses pembelajaran kelas 

eksperimen pada pertemuan pertama sebesar 69%, pertemuan kedua sebesar 71%, 

dan pertemuan ketiga sebesar 76%. Sedangkan presentase rata-rata keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran kelas kontrol pada pertemuan pertama sebesar 

63%, pertemuan kedua sebesar 64%, dan pertemuan ketiga sebesar 70%. 

Meskipun kedua persentase tersebut tergolong aktif, tetapi persentase keaktifan 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara  model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra dan 

ekspositori juga terlihat pada tes kemampuan berpikir kreatif. Berikut sajian salah 

satu pekerjaan siswa saat mengerjakan soal tes kemampuan berpikir kreatif siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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Gambar 4.2 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Eksperimen 
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Gambar 4.3 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Kelas Kontrol 

Pada kedua gambar hasil pekerjaan salah satu siswa masing-masing kelas 

terdapat perbedaan hasilnya. Hasil pekerjaan siswa yang mendapat model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

lebih baik dari hasil pekerjaan siswa yang mendapat model pembelajaran 

ekspositori. Pada pekerjaan siswa kelas eksperimen terlihat bahwa siswa sudah 

menerapkan aspek-aspek berpikir kreatif dalam menyelesaikan soal. Aspek yang 
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pertama yaitu berpikir lancar. Indikator aspek berpikir lancar pada penelitian ini 

yaitu arus pemikiran lancar. Dapat dilihat pada gambar 4.2 siswa dapat mencari 

luas daerah bangun ABCD dengan lancar. Siswa dapat menghitung dengan 

prosedur peyelesaian yang lancar dan tepat. Sedangkan pada kelas kontrol terlihat 

bahwa aspek berpikir lancar siswa masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada 

pekerjaan siswa pada Gambar 4.3. Siswa sudah dapat mencari luas ABCD dengan 

cara 1 secara tepat dan benar. Namun pada cara 2 siswa belum mampu mencari 

luas ABCD secara tepat dan benar. Hal tersebut dikarenakan pada pekerjaannya, 

siswa masih salah dalam menentukan tinggi segitiga ABD. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa belum dapat berpikir lancar dengan baik. 

Aspek berpikir kreatif yang kedua adalah berpikir luwes. Indikator 

berpikir luwes dalam penelitian ini yaitu arah pemikiran yang berbeda-beda. Pada 

pekerjaan siswa eksperimen terlihat bahwa siswa sudah dapat berpikir luwes 

dengan baik. Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa siswa dapat mencari luas daerah 

bangun ABCD menggunakan tiga cara yang berbeda dengan benar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa pada kelas eskperimen sudah berpikir luwes dalam 

mengerjakan soal.  Sedangkan pada pekerjaan siswa kelas kontrol kemampuan 

berpikir luwes siswa masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3, 

siswa hanya mampu menemukan dua cara untuk mencari luas bangun daerah 

ABCD dan cara yang kedua masih salah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kemampuan bepikir luwes pada kelas kontrol masih kurang. 

Aspek berpikir kreatif yang ketiga adalah berpikir orisinil. Indikator 

berpikir orisinil pada penelitian ini yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim, 
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yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang. Pada pekerjaan 

siswa kelas eksperimen terlihat bahwa siswa sudah dapat berpikir orisinil dalam 

mengerjakan soal. Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa siswa dapat mencari luas 

daerah bangun ABCD dengan cara yang ketiga. Kebanyakan siswa mencari Luas 

daerah segitiga menggunakan cara 1 atau cara II seperti pada Gambar 4.2. 

Sedangkan pada pekerjaan siswa kelas kontrol terlihat bahwa kemampuan 

berpikir orisinil masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.3 siswa 

mencari luas daerah ABCD dengan cara 1 dan cara 2, namun belum dapat 

menggunakan cara III seperti pada Gambar 4.2. 

Aspek berpikir kreatif yang keempat adalah berpikir terperinci. Indikator 

berpikir terperinci pada penelitian ini adalah memperinci detail-detai. Pada 

pekerjaan siswa kelas ekspeimen terlihat bahwa siswa sudah dapat berpikir 

terperinci dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pad Gambar 4.2 menunjukkan 

behwa siswa sudah dapat memperinci detail-detai. Siswa dapat menentukan dan 

menghitung alas dan tinggi segitiga yang belum diketahui untuk mengitung luas 

daerah bangun ABCD. Sedangkan pada pekerjaan siswa kelas konrol (Gambar 

4.3) terlihat bahwa siswa belum mampu memperinci detail-detail dengan baik. 

Hal tersebut dapat dilihat pada pekerjaan siswa yang cara 2, siswa belum dapat 

menetukan tinggi segitiga ADB dengan benar untuk mencari luas daerah bangun 

ABCD. Pada pekerjaan siswa tinggi segitiga ABD adalah sisi AD,  seharusnya 

tinggi segitiga ABD adalah sisi AE. 

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat perbedaan perlakuan dan 

perilaku siswa dalam pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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Pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra 

pada materi segitiga lebih mampu meningkatkan berpikir kreatif siswa daripada 

model pembelajaran ekspositori pada materi segitiga. Penelitian yang mendukung 

hasil tersebut adalah penelitian Hidayat (2012). Hasil penelitian Hidayat (2012) 

yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematik siswa 

yang menggunakan TTW lebih baik daripada pembelajaran menggunakan model 

konvensional. Selain itu, penelitian yang mendukung adalah penelitian 

Budhiawan (2012). Penelitian Budhiawan (2012) menyimpulkan bahwa program 

GeoGebra  mampu mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi segitiga. 

 

4.3. Hambatan 

Selama melakukan penelitian terdapat beberapa kendala atau hambatan 

yang dialami peneliti. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut. 

(1) Peneliti tidak mengamati langsung terhadap kinerja kreatif karena 

memerlukan waktu yang lama. Menurut Munandar (1999: 84) mengamati 

bagaimana orang bertindak dalam situasi tertentu nampaknya merupakan teknik 

yang paling absah, tetapi makan waktu dan dapat pula bersifat subjektif. 

(2) Keterbatasan peneliti sulit untuk menginterpretasikan indikator-indikator 

setiap aspek berpikir kreatif menurut Munandar sehinga diambil beberapa 

indikator saja untuk setiap aspek berpikir kreatif. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, diperoleh 

simpulan bahwa model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write 

berbantuan GeoGebra terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII pada 

materi segitiga efektif. Simpulan ini didasarkan pada dua indikator sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan 

GeoGebra dapat mencapai ketuntasan belajar. 

2. Rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write (TTW) 

berbantuan GeoGebra lebih baik daripada rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa pada kelas kontrol. 

5.2. Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit manfaat dalam 

dunia pendidikan sebagai usaha meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan 

dan khususnya matematika. Saran yang dapat disumbangkang berkaitan dengan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Guru matematika MTs Negeri Kendal dalam menyampaikan materi segitiga 

dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-
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Talk-Write berbantuan GeoGebra untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa. 

(2) Guru matematika MTs Negeri Kendal dapat menerapkan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan GeoGebra pada 

materi pokok pembelajaran matematika lainnya dengan adanya variasi 

pembelajaran dan inovasi baru dalam pembelajaran. 

(3) Model pembelajaran kooperatif dengan strategi TTW berbantuan GeoGebra 

dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKPERIMEN (KELAS VII F)  

MTs N KENDAL TAHUN AJARAN 2013/ 2014 

NO KODE NAMA SISWA 

1. E-01 AGUS MIFTAKHUSSALAM 

2. E-02 AHMAD SHODIQIN 

3. E-03 AINURROHIMAH  

4. E-04 ANGGA WILLY HABSA 

5. E-05 ARIF ROHMAN HAKIM 

6. E-06 ENGELA SEPTYANITA 

7. E-07 ERY IMMAMA SAFITRI 

8. E-08 HAYA ROHMATUNNISA 

9. E-09 HIDAYATUL FATICHAH 

10. E-10 IDAMATUS SHOLIKHAH 

11. E-11 IGA FIRMAN NUL HAKIM 

12. E-12 KANA BITTAQIYYA 

13. E-13 LAILA APRILLIA SARI 

14. E-14 LILIK ROHMATUL UMMAH 

15. E-15 M. ASROF 

16. E-16 M.LUQMAN AL FARISHI 

17. E-17 MIFTAH KHOFIFAH 

18. E-18 MUHAMAD ABDUL ROZAK 

19. E-19 MUHAMAD KHOERUL UMAM 

20. E-20 MUHAMMAD ARIF MAULANA  

21. E-21 MUHAMMAD ARIF SAIFUDDIN 

22. E-22 MUHAMMAD HILALUR RO'YI 

23. E-23 NADA  NABILA 

24. E-24 NUR ARIF AMIRUL HUDA 

25. E-25 NUR LAELA 

26. E-26 NUR MAULITTA 

27. E-27 NUR RAUDHATUL SAQILAH  

28. E-28 RIZKA DWI CAHYANI 

29. E-29 SITI AMINAH 

30. E-30 SOFIYANI  

31. E-31 TRIYANI FAJAR WATI 

32. E-32 ULIA LAILATUL FEBRIYANTI 

33. E-33 ULINNUHA 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL (KELAS VII E) 

MTs NEGERI KENDAL TAHUN AJARAN 2013/ 2014 

NO KODE NAMA SISWA 

1. K-01 ACHMAD ULIL ABSHORIL HAQ 

2. K-02 AKHMAD FITRIYANTO 

3. K-03 AKHMAD RIYADI 

4. K-04 AKHMAD ULIN NUHA 

5. K-05 ANANDA NICHA VIQNY A. 

6. K-06 ANANG SAMSUL MUARIF 

7. K-07 BAGUS NUR HIDAYAT 

8. K-08 DEWI HARIYANTI 

9. K-09 DINA ARIFIANA 

10. K-10 DIVA AMALIA 

11. K-11 EVA FEBRIYANTI 

12. K-12 FINA FITRIANA 

13. K-13 HIDAYATUL ISTIQOMAH 

14. K-14 ISMI OKTAVIANI 

15. K-15 IVAN TAUFIQ QURAHMAN 

16. K-16 KHASANTA NUR AMALIA 

17. K-17 KHOERUL ANWAR 

18. K-18 KHOTIJAH ASSARIFAH 

19. K-19 LULUK NILA MUNANA 

20. K-20 M. IRVAN MULYO AJI  

21. K-21 MIRNA KHULAILA 

22. K-22 MUHAMAD IMAN SANTOSO 

23. K-23 MUHAMMAD ILHAMI YAHYA 

24. K-24 MUHAMMAD NASRUL UMAM 

25. K-25 MUHAMMAD ULIL HUDA  

26. K-26 MUKHAMAD MAWARDI 

27. K-27 NAELI PUTRI MULYANI 

28. K-28 NANDA OLIVIA ELMYRA I. 

29. K-29 PUTRI HIMATUL ALIYAH  

30. K-30 RIDA TRI KUSUMAWATI 

31. K-31 RIZAL AINUN NAJIB 

32. K-32 SITI ISMI FAUZIAH 

33. K-33 SITI MAESAROH 

34. K-34 SRI RETNO MURTIYANI 

35. K-35 YASUFAIATUL QUSA 

36. K-36 YULIYANTO 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA (KELAS VII H) 

MTs NEGERI KENDAL TAHUN AJARAN 2013/ 2014 

NO KODE NAMA SISWA 

1. U-01 ABDULLOH YUSUF 

2. U-02 ADAM SULTON 

3. U-03 AHMAD ABDUL AZIS 

4. U-04 AHMAD HARUN FAQIHUDIN 

5. U-05 AHMAD MAULIDI ADIB 

6. U-06 AYUNI AROFAH 

7. U-07 DADANG PRASETYA 

8. U-08 DANI HERMAWAN 

9. U-09 DESY SUCI LESTARI 

10. U-10 DWI INDRIYANTI 

11. U-11 HAEFA LISTIANA 

12. U-12 IZULHAQ RAHMAN SANTOSA 

13. U-13 KAMALUDIN 

14. U-14 KHOIRU NISA 

15. U-15 LAELA NURUL SAFA'AH 

16. U-16 M.BAGUS UMAM MUBARROK 

17. U-17 MUH RIFKI ASSAIFI 

18. U-18 MUHAMAD NOVA ARDIYANTO 

19. U-19 NABILA HANDAYANI 

20. U-20 NADA NAFILA SALSABILA 

21. U-21 NAYLA NURMAHYA 

22. U-22 NISVI NUR RAHMAWATI 

23. U-23 NUR AFIA 

24. U-24 NUR CHALIM MURTIANTO 

25. U-25 PANJANG SURO'YA 

26. U-26 RAYSHA ZUMALA ZEIN 

27. U-27 RENO ARI ARDIYANTO 

28. U-28 RHEZA ADITYA PRADANA 

29. U-29 RISA UMAMI 

30. U-30 RIZKI MUKHAMAD ROMADON 

31. U-31 SETIARINI 

32. U-32 SITI AWWALIYAH 

33. U-33 SITI CHOIRUNNISA 

34. U-34 SITI NURFAIDAH 

35. U-35 TRI INDAH LESTARI 

36. U-36 WARDATUL JANNAH 

37. U-37 AHMAD SUBKHI 

 



132 
 

 

 

Lampiran 4 

DAFTAR NILAI UTS GENAP MATEMATIKA 

KELAS VII MTs NEGERI KENDAL 

Eksperimen Kontrol 

Kode Siswa Nilai Kode Siswa Nilai 

E-01 44 K-01 57 

E-02 58 K-02 66 

E-03 63 K-03 52 

E-04 68 K-04 59 

E-05 73 K-05 65 

E-06 83 K-06 80 

E-07 60 K-07 80 

E-08 89 K-08 52 

E-09 86 K-09 59 

E-10 75 K-10 57 

E-11 47 K-11 83 

E-12 81 K-12 80 

E-13 63 K-13 66 

E-14 81 K-14 57 

E-15 71 K-15 59 

E-16 51 K-16 59 

E-17 71 K-17 57 

E-18 54 K-18 87 

E-19 58 K-19 80 

E-20 68 K-20 67 

E-21 51 K-21 52 

E-22 86 K-22 80 

E-23 86 K-23 59 

E-24 58 K-24 67 

E-25 84 K-25 52 

E-26 53 K-26 66 

E-27 58 K-27 80 

E-28 60 K-28 73 

E-29 60 K-29 65 

E-30 68 K-30 46 

E-31 81 K-31 63 

E-32 75 K-32 73 

E-33 47 K-33 87 

  K-34 71 

  K-35 73 

  K-36 85 
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Lampiran 5 

UJI NORMALITAS DATA DATA AWAL 

1. Kelas Eksperimen 

Hipotesis 

H0: Data berdistribusi normal 

H1: Data tidak berdistribusi normal 

nilai maksimum 89 

nilai minimum 44 

rentang 45 

banyak kelas 6,0111 

panjang kelas 7,5 

rata-rata 67,13 

simpangan baku 13,28 

jumlah data 33 

 

Uji Normalitas Data Awal menggunakanUji Chi Kuadrat 

Nilai Oi Xi Z Ztabel Luas 

Luas 

Interval 

(Li) 

Frekuensi 

Harapan 

(Ei) 

  = ∑
       

 

  

 

44-51 5 43,5 -1,78 0,4625 0,0375 0,0815 2,6895 1,98491 

52-59 6 51,5 -1,18 0,381 0,119 0,162 5,346 0,08001 

60-67 5 59,5 -0,58 0,219 0,281 0,231 7,623 0,90255 

68-75 8 67,5 0,03 0,012 0,512 0,2237 7,3821 0,05172 

76-83 4 75,5 0,63 0,2357 0,7357 0,155 5,115 0,24305 

84-91 5 83,5 1,23 0,3907 0,8907 0,1093 3,6069 0,53806 

Jumlah 33 405 -1,64 1,7009 2,5759 0,9625 31,7625 3,8003 

 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai   hitung diperoleh 3,8003 

Berdasarkan tabel  , dengan N = 33 dk = k-3 = 6-3 = 3 adalah 7,81 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika   hitung    tabel. 

Karena 3,8003 7,81 artinya  hitung    tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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2. Kelas Kontrol 

Hipotesis 

H0: Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

nilai maksimum 87 

nilai minimum 46 

rentang 41 

banyak kelas 6,1358 

panjang kelas 6,8333 

rata-rata 65,14 

simpangan baku 11,16 

jumlah data 36 

 

 

Uji Normalitas Data Awal menggunakanUji Chi Kuadrat 

Nilai Oi Xi Z Ztabel Luas 

Luas 

Interval 

(Li) 

Frekuensi 

Harapan 

(Ei) 

  = ∑
       

 

  

 

46-52 5 45,5 -1,76 0,4608 0,0392 0,09 2,97 1,38751 

53-59 9 52,5 -1,13 0,3708 0,1292 0,1793 5,9169 1,6065 

60-66 6 59,5 -0,50 0,1915 0,3085 0,1995 6,5835 0,05172 

67-73 6 66,5 0,12 0,008 0,508 0,2654 8,7582 0,86863 

74-80 6 73,5 0,75 0,2734 0,7734 0.1428 4,7124 0,35182 

81-87 4 80,5 1,38 0,4162 0,9162 0,0838 2,7654 0,55118 

Jumlah 36 378 -1,15 1,7207 2,6745 0,9608 31,7064 4,81736 

 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai   hitung diperoleh 4,81736. 

Berdasarkan tabel  , dengan N = 36 dk = k-3 = 6-3 = 3 adalah 7,81 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika   hitung    tabel. 

Karena 4,81736 7,81 artinya  hitung   tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 6 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

  : 
2

2

2

1    ( kedua data homogen). 

  : 
2

2

2

1    (kedua data tidak homogen). 

Kriterianya adalah H0  ditolak apabila Fhitung ≥   
 ⁄     ,   

 dengan taraf signifikan 

0,05. Untuk menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus sebagai berikut. 

 =
                

                
 

 

Hasil perhitungan: 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Varians 175,25 131,5968 

 

       =
                

                
 

              =
175,25

131,5968
 

              = 1,331719 

  
 ⁄     ,   

 = 1,773265 

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai         = 1,331719 dan 

  
 ⁄     ,   

 = 1,773265. Karena Fhitung<  
 ⁄     ,   

 maka terima H0. Artinya tidak 

terdapat perbedaan varians atau kedua data homogen. 
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Lampiran 7 

UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL ANTARA 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

Ho :   =     (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas) 

Ho :       (ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas) 

Pengujian: 

Diketahui   = 33 ,   = 36, dan varians homogen, maka menggunakan rumus 

berikut. 

 =
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 

  
+

 

  

 

 

Sehingga : 

 =
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 

  
+

 

  

=
 0,05556

12,45238√
 

  
+

 

  

=  0,00108 

Diperoleh bahwa thitung = -0,00108 dan ttabel dengan dk = n1 + n2  - 2 = 33+ 36 -2 = 

67 dan taraf signifikansi = 5% yakni sebesar 1,667239. Berdasarkan hal tersebut, 

ternyata                       . Dengan demikian Ho diterima yang 

berartitidakadaperbedaan rata-rata darikeduakelas yang akandiberiperlakuan. 
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Kisi-Kisi Soal Tes Uji Coba 

Nama Sekolah : MTs Negeri Kendal    Kelas / Semester  : VII/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika      Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Kurikulum  : KTSP      Bentuk Soal/ Banyak  Soal  : Uraian/ 8 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Indikator Berpikir 

Kreatif 
Indikator Soal No. Soal 

6.1 Mengidentifikasi sifat 

segitiga berdasarkan sisi 

dan sudut. Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang dua segitiga yang 

dikethui salisih dua sudutnya. Peserta didik dapat 

menentukan besar salah satu sudut dengan  lancar, 

luwes, orisinil, dan terperinci. 
1 

6.1 Mengidentifikasi sifat 

segitiga berdasarkan sisi 

dan sudut. Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang segitiga yang diketahui 

salah satu sudutnya. Siswa dapat menentukan besar 

dua sudut yang lain dengan lancar, luwes, orisinil, 

dan terperinci. 
8 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang bangun datar trapesium 

yang diketahui beberapa sisinya. Siswa dapat 

menentukan luas daerah bangun datar trepesium 

tersebut menggunakan konsep luas daerah segitiga 

dengan lancar, luwes, orisinil, dan terperinci. 

2 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 
Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

Disajikan maslah tentang bangun datar layang-

layang yang diketahui panjang sisi-sisnya. Siswa 
5 

L
a
m

p
ira

n
 8

 



 
 

 

1
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8
 

 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

dapat menentukan segitiga yang terberuk 

berdasarkan gambar dan menghitung luas daerah 

segitiga yang sama dengan lancar, luwes, orosinil, 

dan terperinci. 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang suatu bangun datar yang 

diketahui ukuran panjang beberapa sisinya. Siswa 

dapat menhitung luas daerah bangundatar tersebut 

dengan menggunakan konsep luas daerah segitiga 

dengan lancar, luwes, orisinil, dan terperinci. 

3 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang bangun datar persegi 

panjang diketahui beberapa ukuran panjang sisinya 

yang di dalamnya terdapat bangun datar segitiga. 

Siswa dapat menentukan luas segitiga tersebut 

dengan lancar, luwes, orisinil, dan terperinci. 

4 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang persegi yang diketahui 

ukuran sisi-sisinya, didalamya terdapat sebuah 

bangun datar. Siswa dapat menghitung luas daerah 

bangun datar tersebut dengan lancar, luwes, 

orisinil, dan terperinci. 

6 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah. 

Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang bangun datar persegi 

panjang diketahui panjang sisi-sisinya yang 

didalamnya terdapat bangun datar segitiga.Siswa 

dapat menghitung keliling segitiga tersebut dengan 

lancar, luwes, orisinil, dan terperinci. 

7 
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Lampiran 9 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Segitiga 

Waktu  : 80 menit 

Petunjuk 

1. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan jawablah di lembar 

jawab yang telah disediakan! 

2. Tuliskan nama, no. Absen, dan kelas pada pojok kanan atas lembar jawab. 

3. Berikan alasan atau keterangan yang sesuai untuk mendukung jawaban 

kalian. 

4. Gunakan berbagai strategi atau cara yang kalian ketahui untuk menjawab. 

Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Segitiga pada gambar di bawah ini memilikki sisi-sisi dengan panjang AD 

= BC = CD, dan ∠ACB - ∠BAC = 75°. Tentukan besar ∠ BAC! Jawablah 

pertanyaan dengan 3 cara yang berbeda! 

 

 

 

 

 

2. Perhatikan gambar dibawah ini! Diketahui panjang AB = 15 cm, BC = 8 

cm, dan CD = 10 cm. Tentukan luas daerah ABCD. Jawablah pertanyaan 

dengan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda! 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 
 

 

3. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas diketahui AD = 10 cm, AE = 8 cm, EC = 16 cm, dan 

EB = 15 cm. Berapakah luas bangun ABCD? Jawablah pertanyaan dengan 

jawaban lebih dari satu cara yang berbeda! Petunjuk:   = √        

4. Perhatikan gambar berikut ! 

 

Diketahui persegi 

panjang ABCD dengan 

AB = 15 cm dan BC = 

10 cm, AF = 
 

 
 AD. 

Tentukan luas segitiga 

ECF. Jawablah 

pertanyaan dengan 

jawaban lebih dari satu 

cara yang berbeda! 

Petunjuk:  

  = √   +     

  = √   +     
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5. Perhatikan gambar berikut! 

 

ABCD merupakan bangun layang-layang, dengan AD = 6√2 cm, AE = 

EC = 6 cm dan BC = AB =10 cm. 

a. Buat segitiga-segitiga yang dapat dibentuk berdasarkan gambar di 

atas! 

b. Hitung dan tentukan luas daerah segitiga yang sama besar! 

Petunjuk :  

  = √        

  = √   +     

6. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kebun berbentuk persegi ABCD. Pada daerah PQRS akan ditanami 

rumput. Jika harga rumput Rp 30.000 /m
2
, tentukan biaya yang dibutuhkan 

untuk menanami daerah PQRS dengan rumput ! Jawablah pertanyaan 

dengan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda! Petunjuk : PR = 

√   +     
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7. Perhatikan gambar di bawah!  

 

 

 

 

 

 

 

Persegi panjang ABCD dengan panjang BC = 8 cm dan CD = 10 cm. Jika 

E pada AB sehingga CE = CD dan DE tegak lurus CF, hitunglah keliling 

segitiga CEF ! Jawablah pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu cara 

yang berbeda! 

Petunjuk:   = √        

  = √   +     

  = √        

 

8. Bu Romlah akan membuatkan sapu tangan yang berbentuk segitiga untuk 

anaknya. Salah satu sudut dari sapu tangan tersebut berukuran 50°. 

Berapakah besar sudut lain yang mungkin, agar sapu tangan tersebut 

membentuk sudut lancip! Jawablah pertanyaaan lebih dari satu jawaban! 
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Lampiran 10 

INDIKATOR BERPIKIR KREATIF 

Aspek Berpikir Kreatif Indikator 

1. Berpikir Lancar 

 

2. Berpikir luwes (fleksibel) 

 

3. Berpikir orisinil 

 

 

 

4. Berpikir terperinci (elaborasi) 

arus pemikiran lancar 

arah pemikiran yang berbeda-beda 

memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan orang. 

memperinci detail-detail 

 

 

 



 
 

1
4
4

 

 

PEDOMAN PENILAIAN DAN  PENSKORAN SOAL UJI COBA 

No. 

Soa

l 

Soal dan Jawaban 

Aspek 

Berpikir 

Kreatif 

Indikator 
Keterangan 

Indikator 

Skor 

Maks. 

1. Segitiga pada gambar di bawah ini memilikki sisi-sisi dengan 

panjang AD = BC = CD, dan ∠ACB - ∠BAC = 75°. Tentukan 

besar ∠ BAC! Jawablah pertanyaan dengan 3 cara yang 

berbeda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 

Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

2 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

dengan 

mengguna-

kan konsep 

jumlah sudut 

dalam 

segitiga 

ABC, sudut 

dalam  

segitiga ADC 

dan konsep 

sudut luar 

segitiga ADC 

untuk 

menemukan 

besar sudut 

6 

L
a
m

p
ira

n
 1

1
 



 
 

1
4
5

 

 

AB = BC = CD 

∠ACB - ∠BAC = 75° 

 

Ditanya : Besar ∠ BAC 

Jawab : 

Misalkan : 

besar ∠BCD = x 

besar ∠BAC = y 

∠BAC = ∠ACD (sifat segitiga sama kaki) 

∠ACB - ∠BAC = 75° 

⇔(∠BCD + ∠ACD) - ∠BAC = 75° 

⇔                        ( x + y ) – y = 75° 

⇔                                        x = 75° 

jadi ∠BCD = 75° 

misalkan ∠CBD = ∠BDC = z (sifat segitiga sama kaki) 

∠CBD + ∠BDC + ∠BCD = 180° 

⇔                      z + z + 75°= 180° 

⇔                          2z + 75° = 180° 

⇔                                     2z = 180° - 75°  

⇔                                     2z = 105° 

⇔                                z = 52,5° 

BAC 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

benar 

menggunaka

n cara yang 

berbeda yaitu 

mencari 

besar sudut 

BAC melalui 

sudut dalam 

segitiga 

ABC, ADC, 

atau sudut 

luar segitiga 

ADC. 

3 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 

 

Siswa dapat 

mencari 

besar sudut-

sudut yang 

belum 

diketahui 

untuk 

menemukan 

sudut BAC. 

9 



 
 

1
4
6

 

 

Jadi ∠CBD = ∠BDC = 52,5° 

 

Cara I 

Lihat segitiga ABC. 

                  ∠BAC + ∠ABC + ∠ACB = 180° 

⇔∠BAC + ∠ABC + (∠ACD + ∠BCD) = 180° 

⇔    y + 52,5° + (y + 75°) = 180° 

⇔                    2y + 127,5° = 180° 

⇔                                      2y = 180° + 127,5° 

⇔                                      2y = 52,5° 

⇔                                        y = 26,25° 

Jadi ∠BAC = 26,25° 

Cara II 

    ∠BDC + ∠ADC = 180° 

⇔52,5° + ∠ADC = 180° 

 ⇔               ∠ADC = 180° 

 ⇔               ∠ADC = 127,5° 

 

∠ADC + ∠DAC + ∠ACD = 180° 

⇔                 127,5° + y + y = 180° 

⇔                                       2y = 180° - 127,5° 



 
 

1
4
7

 

 

⇔                                       2y = 52,5° 

⇔                                         y = 26,25° 

Jadi ∠BAC = 26,25° 

Cara III 

          ∠BDC = ∠DAC + ∠ACD 

⇔       52,5° = y + y 

⇔       52,5° = 2y 

⇔               y = 26,25° 

Jadi ∠BAC = 26,25° 

 

Jumlah skor 20 

2. Perhatikan gambar dibawah ini! Diketahui panjang AB = 15 

cm, BC = 8 cm, dan CD = 10 cm. Tentukan Luas ABCD. 

Jawablah pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu cara yang 

berbeda! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

3 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

mengguna-

kan konsep 

luas segitiga 

atau segi 

empat. 

5 



 
 

1
4
8

 

 

 

Penyelesaian 

Diketahui : 

 

 

 

 

 

AB = 15 cm, BC = 8 cm, dan CD = 10 cm 

Ditanya: Luas ABCD 

Jawab: 

 

Cara I 

 

 

 

 

 

Luas ∆ABC = 
 

 
 x AB x BC 

= 
 

 
 x 15 x 8  

= 60 cm
2
 

Luas ∆ACD = 
 

 
 x CD x BC 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

benar 

mengguna-

kan caranya 

sendiri 

mencari luas 

menggunaka

n konsep luas 

daerah 

segitiga. 

4 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

menghitung 

beberapa luas 

daerah untuk 

menemukan 

luas daerah 

ABCD 

mengguna-

kan 4 cara 

yaitu  

1. Luas 

ABCD = 
Luas ∆ABC 

+ Luas 

∆ACD 
2. Luas 

ABCD = 
Luas ∆BCD 

+ Luas 

∆ABD 

3. Luas ABCD 

8 



 
 

1
4
9

 

 

= 
 

 
 x 10 x 8 

= 40 cm
2
 

Luas ABCD = Luas ∆ABC + Luas ∆ACD 

= 60 + 40 

= 100 cm
2
 

Cara II 

 

 

 

 

 

Luas ∆BCD = 
 

 
 x CD x BC 

= 
 

 
 x 10 x 8 

= 40 cm
2
 

Luas ∆ABD = 
 

 
 x AB x BC 

= 
 

 
 x 15 x 8 

= 60 cm
2
 

Luas ABCD = Luas ∆BCD + Luas ∆ABD 

= 40 + 60 

= 100 cm
2
 

 

= Luas 

∆AED + 

Luas ∆BDE 

+ Luas 

∆BCD 
4. Luas ABCD 

=Luas 

∆AED + 

Luas 

EBCD 



 
 

1
5
0

 

 

Cara III 

 

 

 

 

 

Luas EBCD = EB x BC  

= 10 x 8 

= 80 

Luas ∆AED = 
 

 
 x AE x DE 

= 
 

 
 x 15 x 8 

= 20 cm
2
 

Luas ∆BDE = 
 

 
 x BE x DE 

= 
 

 
 x 10x 8 

= 40 cm
2
 

Luas ∆BCD = 
 

 
 x CD x BC 

= 
 

 
 x 10 x 8 

= 40 cm
2
 

Luas ABCD = Luas ∆AED + Luas ∆BDE + Luas ∆BCD 

= 80 + 20 

= 100 cm
2 



 
 

1
5
1

 

 

Cara IV 

  
Luas ∆AED = 

 

 
 x AE x DE 

= 
 

 
 x 15 x 8 

 = 20 cm
2 

Luas EBCD = CD x BC 

 = 10 x 8 

 = 80 cm
2
 

Luas ABCD =Luas ∆AED + Luas EBCD 

= 20 cm
2 + 80 cm

2
 

= 100 cm
2 

Jumlah skor 20 

3. Perhatikan gambar berikut! Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

3 

Berpikir 

luwes Arah pemikiran yang 
Siswa dapat 

menjawab 

3 



 
 

1
5
2

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pada gambar di atas diketahui AD = 10 cm, AE = 8 cm, EC = 

16 cm, dan EB = 15 cm. Berapakah luas bangun ABCD? 

Jawablah pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu cara yang 

berbeda!  

Petunjuk:   = √        

Penyelesaian 

Diketahui:  

 

 

 

 

 

(fleksibel) berbeda-beda. soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

mencari luas 

ABCD 

melalui 

beberapa luas 

segitiga yang 

yang berbeda 

yaitu 

(1) Luas ABCD 

= Luas 

∆ABD + 

Luas ∆CBD 

(2) Luas ABCD 

= Luas 

∆ABC - 

Luas ∆ACD 

(3) Luas ABCD 

= Luas 

∆ADB + 

Luas ∆DBC 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

mencari luas 

ABCD 

dengan 

mengguna-

kan konsep 

luas daerah 

segitiga yang 

membentuk 

bangun 

ABCD. 

3 



 
 

1
5
3

 

 

 

 

AD = 10 cm, AE = 8 cm, EC = 16 cm, dan EB = 15 cm 

Ditanya: Luas bangun ABCD 

Jawab: 

  = √        

= √10  8  

= √100  64 

= √36 

= 6 cm 

Cara I 

Luas ∆ABD = 
 

 
 x BD x AE 

= 
 

 
 x 9 x 8 

= 36 cm
2
 

Luas ∆CBD = 
 

 
 x BD x CE 

= 
 

 
  9   16 

= 72 cm
2 

Luas ABCD = Luas ∆ABD + Luas ∆CBD 

= 36 + 72 

= 108 cm
2
 

Jadi, luas bangun ABCD adalah 108 cm
2
 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

menghitung 

tinggi 

segitiga yang 

belum 

diketahui, 

dapat 

menentukan 

alas dan 

tinggi 

segitiga yang 

akan dicari 

luasnya. 

6 



 
 

1
5
4

 

 

 

Cara II 

Luas ∆ABC = 
 

 
 x AC x BE 

= 
 

 
 x 24 x 15  

= 180 cm
2
 

Luas ∆ACD = 
 

 
 x AC x DE 

= 
 

 
 x 24 x 6  

= 72 cm
2
 

Luas ABCD = Luas ∆ABC - Luas ∆ACD 

= 180 – 72 

= 108 cm
2
 

Cara III 

Luas ∆AEB = 
 

 
 x AE x BE 

= 
 

 
 x 8 x 15  

= 60 cm
2
 

Luas ∆AED = 
 

 
 x AE x DE 

= 
 

 
 x 8 x 6  

= 24 cm
2
 

Luas ∆ABD = Luas ∆AEB - Luas ∆AED  = 60 – 24 = 36 cm
2
 

Luas ∆ECB = 
 

 
 x EC x BE 



 
 

1
5
5

 

 

= 
 

 
 x 16 x 15  

= 120 cm
2
 

Luas ∆ECD = 
 

 
 x EC x DE 

= 
 

 
 x 16 x 6  

= 48 cm
2
 

Luas ∆DBC = Luas ∆ECB - Luas ∆ECD = 120 – 48 = 72 cm
2
 

Luas ABCD = Luas ∆ADB + Luas ∆DBC = 36 + 72 = 108 cm
2
 

Jadi luas bangun ABCD adalah 108 cm
2
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4. Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 
 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

3 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

mencari 

panjang sisi-

sisi segitiga 

CEFuntuk 

menemukan 

luas daerah 

4 



 
 

1
5
6

 

 

Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB = 15 cm dan BC 

= 10 cm, AF = 
 

 
 AD. Tentukan luas segitiga ECF. Jawablah 

pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda! 

Petunjuk:  

  = √   +     

  = √   +     

 

 

Penyelesaian 

Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB = 15 cm dan BC = 10 cm, AF = 
 

 
 AD 

Ditanya: luas segitiga ECF 

Jawab: 

Cara I 

Luas ABCD = AB x BC = 15 x 10 = 150 cm
2
 

segitiga CEF 

atau mencari 

luas segitiga 

AEF, BCE, 

dan DCF 

untuk 

menemukan 

luas daerah 

segitiga CEF. 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

benar 

mengguna-

kan caranya 

sendiri 

mencari luas 

mengguna-

kan konsep 

luas daerah 

segitiga. 

3 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

menghitung 

sisi-sisi yang 

belum 

diketahui 

ukurannya. 

5 



 
 

1
5
7

 

 

Luas ∆EBC = 
 

 
 x EC x DE 

= 
 

 
 x 10x 10  

= 50 cm
2 

Luas ∆AEF = 
 

 
 x AE x AF 

= 
 

 
 x 5 x 5  

= 
  

 
 cm

2
 

Luas ∆FCD = 
 

 
 x 15 x 5 

= 
  

 
 cm

2
 

Sehingga luas ∆ECF = Luas ABCD - Luas ∆EBC - Luas ∆AEF - 

Luas ∆FCD 

= 150 – 50 - 
  

 
 - 

  

 
 

= 50 cm
2
 

Cara II 

  = √   +     

= √10 + 10  

= √100 + 100 

= √200 = 10√2 

  = √   +     

= √5 + 5  



 
 

1
5
8

 

 

= √25 + 25 

= √50 = 5√2 

Sehingga luas ∆ECF = 
 

 
 x EF x EC 

= 
 

 
 x 5√2 x 10√2 

= 50 cm
2
 

Jumlah skor 15 

5. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

ABCD merupakan bangun layang-layang, dengan AD = 6√2 

cm, AE = 6 cm dan BC = AB = 10 cm.  

a. Buat segitiga-segitiga yang dapat dibentuk berdasarkan 

gambar di atas! 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
1. Sisiwa 

dapat 

menyebut-

kan ∆ yang 

dapat 

terbentuk 

berdasar-

kan 

gambar. 

2. Siswa 

menghi-

tung setiap 

luas daerah 

∆ yang 

terbentuk 

(8 segitiga)  

7 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

1. Siswa 

menghi-

tung luas 

daerah 

setiap 

segitiga 

yang 

5 



 
 

1
5
9

 

 

b. Hitung dan tentukan luas daerah segitiga yang sama 

besar 

Petunjuk :  

  = √        

  = √        
 

Penyelesaian. 

a. Segitiga yang terbentuk 

1) ∆ ABE 

2) ∆ BCE 

3) ∆ AED 

4) ∆ CED 

5) ∆ ACD 

6) ∆ ABC 

7) ∆ ABD 

8) ∆ BCD 

 

b.   = √        

= √ 6√2   6  

= 6 

  = √10  6  
=8 

Alternatif 1 

1) Luas ∆ ABE = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AE x BE 

 = 
 

 
 x 6 x 8 = 24 cm

2
 

2) Luas ∆ BCE = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 CE x BE 

terbentuk 

(8 segitiga) 

2. Siswa 

menghi-

tung luas 

dengan 5 

cara. 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa 

menghitung 

luas dengan 5 

cara. 

5 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

mencari alas 

dan tinggi 

segitiga yang 

belum 

diketahui. 

3 



 
 

1
6
0

 

 

 = 
 

 
 AE x BE 

 = 
 

 
 x 6 x 8 = 24 cm

2
 

3) Luas ∆ AED = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AE x ED 

 = 
 

 
 x 6 x 6 = 18 cm

2
 

4) Luas ∆ CED = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x CE x DE 

 = 
 

 
 x AE x DE 

 = 
 

 
 x 6 x 6 = 18 cm

2
 

5) Luas ∆ ACD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AC x DE 

 = 
 

 
 x 12 x 6 = 36 cm

2
 

6) Luas ∆ ABC = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AC x BE 

 = 
 

 
 x 12 x 8 = 48 cm

2
 

7) Luas ∆ ABD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x BD x AE 

 = 
 

 
 x 14 x 6 = 42 cm

2
 

8) Luas ∆ BCD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x BD x CE 

= 
 

 
  BD   AE 

= 
 

 
x 14 x 6 = 42 cm 

2
 



 
 

1
6
1

 

 

Jadi segitiga yangluas daerahnya sama besar adalah ∆ ABE 

dan ∆ BCE, ∆ AED dan ∆ CED, ∆ ABD dan ∆ BCD. 

 

 

Alternatif 2 

1) Luas ∆ ABE = Luas ∆ BCE 

 = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AE x BE 

 = 
 

 
 x 6 x 8 = 24 cm

2
 

2) Luas ∆ AED = Luas ∆ CED 

 = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AE x ED 

 = 
 

 
 x 6 x 6 = 18 cm

2
 

3) Luas ∆ ACD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AC x DE 

 = 
 

 
 x 12 x 6 = 36 cm

2
 

4) Luas ∆ ABC = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AC x BE 

 = 
 

 
 x 12 x 8 = 48 cm

2
 

5) Luas ∆ ABD = Luas ∆ BCD 

 = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x BD x AE 

 = 
 

 
 x 14 x 6 = 42 cm

2
 

 

Jumlah skor 20 



 
 

1
6
2

 

 

6. Perhatikan gambar berikut ! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebuah kebun berbentuk persegi ABCD. Pada daerah PQRS 

akan ditanami rumput. Jika harga rumput Rp 35.000 /m
2
, 

tentukan biaya yang dibutuhkan untuk menanami daerah 

PQRS dengan rumput ! Jawablah pertanyaan dengan jawaban 

lebih dari satu cara yang berbeda! 

Petunjuk : PR = √   +     

Penyelesaian 

Diketahui: 

Kebun berbentuk persegi ABCD 

 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

3 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

mencari luas 

daerah 

segitiga 

untuk 

menemukan 

luas daerah 

PQRS atau 

mencari 

panjang sisi 

PQRS untuk 

menemukan 

luasnya. 

4 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

mengguna-

kan konsep 

luas segitiiga 

untuk 

menemukan 

luas PQRS. 

3 



 
 

1
6
3

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

Harga rumput = Rp 30.000 / m
2
 

 

Ditanya: biaya untuk menananm rumput 

Jawab: 

Cara I 

Luas ABCD = 14 x 14 

= 196 m
2
 

Luas ∆ APR = Luas ∆ BPQ = Luas ∆ CQS = Luas ∆ DRS = L 

∆ 

L ∆ = 
 

 
 x alas x tinggi 

= 
 

 
 x 6 x 8 

= 24 m
2
 

Luas PQRS = Luas ABCD – (4 L∆) 

= 196 – (4 x 24) 

= 196 – 96 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
1. Siswa 

dapat 

menghi-

tung sisi-

sisi yang 

belum 

diketahui 

untuk 

menemu-

kan luas 

PQRS. 

5 



 
 

1
6
4

 

 

= 100 m
2
 

Biaya = 100 x Rp 30.000 

= Rp 3.000.000 

Jadi biaya yang harus dibayarkan untuk menanam rumput 

adalah Rp 3.000.000,00 

Cara II 

PR = √   +     

= √6 + 8  

= √36 + 64 

= √100 = 10   

PR = PQ = QS = RS = 10 m 

Lihat bangun PQRS! 

PQRS adalah bangun persegi, karena keempat sisinya sama 

panjang dan besar keempat sududut masing-masing 90°.  

PR , PQ , QS , RS adalah sisi-sisi bangun persegi PQRS. 

Luas PQRS = 10 x 10 = 100 m
2
 

Biaya = 100 x Rp 30.000 

= Rp 3.000.000 

Jadi biaya yang harus dibayarkan untuk menanam rumput 

adalah Rp 3.000.000,00 

 



 
 

1
6
5
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7. Perhatikan gambar 

 di bawah! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persegi panjang ABCD dengan panjang BC = 8 cm dan CD = 

10 cm. Jika E pada AB sehingga CE = CD dan DE tegak lurus 

CF, hitunglah keliling segitiga CEF ! Jawablah pertanyaan 

dengan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda! 

Petunjuk:   = √        

  = √   +     

  = √        
 Penyelesaian 

Diketahui: 

 

 

 

 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

4 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

mencari CF 

menggunaka

n rumus luas 

segitiga atau 

mengguna-

kan 

phytagoras. 

5 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

mencari CF 

dengan cara 

yang berbeda 

dengan 

petunjuk 

yaitu 

mengguna-

kan luas 

segitiga 

DCE. 

3 



 
 

1
6
6

 

 

 

 

 

 

 

BC = 8 cm dan CD = 10 cm 

E pada AB 

CE = CD 

DE tegak lurus CF 

Ditanya:  keliling segitiga CEF 

Jawab: 

Cara I 

  = √        

= √10  8  

= 6 

  = √   +     

= √8 + 4  

= √64 + 16 

= √80 

= 4√5 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

mencari sisi-

sisi yang 

belum 

diketahui. 

8 



 
 

1
6
7

 

 

  =
1

2
   =

1

2
 4√5 = 2√5 

Luas ∆DEC = 
 

 
 x alas x tinggi 

= 
 

 
 x DC x DA 

= 
 

 
 x 10 x 8 

= 40 

      DEC =
1

2
                 

                 40 =
1

2
 4√5     

                  =
40

2√5
 

                  =
20

√5
 

√5

√5
 

                 = 4√5 

Keliling segitiga ECF = CE + EF + CF 

= 10 + 2√5 + 4√5 

= 10 + 6√5 

Jadi keliling segitiga ECF adalah (10 + 6√5) cm 

 

 

Cara II 



 
 

1
6
8

 

 

  = √8 + 4  

= √64 + 16 

= √80 

= 4√5 

  =
1

2
   =

1

2
 4√5 = 2√5 

  = √        

       = √10  2√5
 

 

       =  √100  20 

       = √80 

       = 4√5 

Keliling segitiga ECF = CE + EF + CF 

= 10 + 2√5 + 4√5 

= 10 + 6√5 

Jadi keliling segitiga ECF adalah (10 + 6√5) cm 

 

Jumlah Skor 20 

8. Bu Romlah akan membuatkan sapu tangan yang berbentuk 

segitiga untuk anaknya. Salah satu sudut dari sapu tangan 

tersebut berukuran 50°. Berapakah besar sudut lain yang 

mungkin, agar sapu tangan tersebut membentuk sudut lancip! 

Jawablah pertanyaaan lebih dari satu jawaban! 

Berpikir 

lancar arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

2 



 
 

1
6
9

 

 

 

Penyelesaian 

Agar membentuk segitiga lancip, maka ketiga sudutnya harus 

membentuk sudut lancip. 

Misalkan : dua sudut yang lain adalah α dan β 

Sehingga 50° + α +β = 180° 

                          α +β = 130° 

Alternatif 1 

α = 65° 

β = 65° 

 

Alternatif 2  

α = 66° 

β = 64° 

 

Alternatif 3 

α = 67° 

β = 63° 

 

Alternatif 4  

α = 68° 

β = 62° 

 

dan seterusnya. 

yang lancar 

dan tepat. 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

alternatif 

jawaban 

dengan syarat 

ketiga sudut 

segitiga 

tersebut 

membentuk 

sudut lancip 

dan 

jumlahnya 

adalah 180°. 

3 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

benar 

mengguna-

kan caranya 

sendiri. 

2 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

menjawab 

secara rinci 

untuk 

mencari 

sudut segitiga 

yang belum 

diketahui 

3 



 
 

1
7
0

 

 

besarnya. 

Jumlah skor 10 

 

     =
           

          
  100 

  



 
 

1
7
1

 

 

ANALISIS BUTIR SOAL TES 

No KODE 
Soal skor 

total 1 2 3 4 6 5 7 8 

1. U-30 10 9 10 13 8 15 19 10 94 Kelas 

atas 2. U-25 13 20 10 7 7 9 6 4 76 

3. U-26 11 20 5 10 9 10 5 6 76 

4. U-15 12 10 9 13 10 9 1 10 74 

5. U-22 9 10 6 11 10 12 1 10 69 

6. U-29 6 6 9 9 10 11 7 9 67 

7. U-2 14 7 11 13 8 6 1 6 66 

8. U-21 1 10 1 11 10 11 11 10 65 

9. U-36 9 5 9 8 11 9 7 7 65 

10. U-23 9 10 6 5 6 13 8 7 64 

11. U-31 17 2 9 14 3 4 6 9 64 

12. U-9 16 5 8 9 10 6 5 4 63 

13. U-20 8 3 5 12 6 7 11 8 60 

14. U-1 4 3 5 10 6 15 11 6 60 

15. U-11 4 7 1 11 11 4 11 9 58 

16. U-16 6 10 5 9 7 11 3 7 58 

17. U-13 0 10 5 7 9 8 10 9 58 

18. U-19 4 10 6 10 11 5 10 1 57 

19. U-27 8 18 1 10 5 7 1 5 55 

20. U-4 9 2 0 8 6 10 8 6 49 Kelas 

bawa

h 
21. U-34 0 5 7 10 10 11 5 1 49 

22. U-5 11 10 1 6 0 8 6 7 49 

23. U-32 9 10 0 10 3 7 3 7 49 

24. U-24 6 6 6 5 7 9 7 3 49 

25. U-37 16 10 0 7 8 6 0 0 47 

26. U-35 6 10 4 9 5 7 2 2 45 

L
a
m

p
ira

n
 1

2
 



 
 

1
7
2

 

 

27. U-14 4 7 0 8 4 11 7 4 45 

28. U-6 10 5 0 6 10 7 2 4 44 

29. U-33 4 6 6 9 0 10 5 2 42 

30. U-8 6 7 4 0 10 8 7 0 42 

31. U-10 9 8 3 10 4 3 0 4 41 

32. U-7 0 6 6 14 0 10 5 0 41 

33. U-12 10 2 0 13 6 6 3 0 40 

34. U-17 8 6 2 10 0 11 0 2 39 

35. U-3 0 0 3 7 2 11 5 7 35 

36. U-28 5 7 0 10 0 6 0 5 33 

37. U-18 10 3 0 6 0 10 0 2 31 

T
in

g
k
at

 K
es

u
k
ar

an
 

jumlah 284 285 163 340 232 323 199 193 2019 

Mean 
7,67567

6 

7,70270

3 

4,40540

5 

9,18918

9 6,27027 8,72973 

5,37837

8 

5,21621

6 
 

 

Skor Maksimum 20 20 15 15 20 15 20 10 
 

 

P 
0,38378

4 

0,38513

5 

0,29369

4 

0,61261

3 0,31351 

0,58198

2 

0,26891

9 

0,52162

2 
 

 

Tingkat Kesukaran sedang sedang sukar sedang sedang sedang cukup sedang 
 

 

D
ay

a 
P

em
b
ed

a 

Mean Kelompok Atas 
8,47368

4 

9,21052

6 

6,36842

1 

10,1052

6 8,26316 

9,05263

2 

7,05263

2 

7,21052

6 
 

 

Mean Kelompok Bawah 
6,83333

3 

6,11111

1 

2,33333

3 

8,22222

2 4,16667 

8,38888

9 

3,61111

1 

3,11111

1 
 

 

Mean KA - Mean KB 
1,64035

1 

3,09941

5 

4,03508

8 

1,88304

1 4,09649 

0,66374

3 3,44152 

4,09941

5 
 

 

Skor Maksimum 20 20 20 15 20 15 15 20 
 

 

D 
0,08201

8 

0,15497

1 

0,20175

4 

0,12553

6 0,20482 0,04425 

0,22943

5 

0,20497

1 
 

 

Days Pembeda jelek jelek cukup jelek cukup jelek cukup cukup 
 

 

V
al

id

it
as

 

rxy 

0,32019

6 

0,44226

9 

0,67592

5 0,32366 

0,58514

9 

0,27921

7 

0,50841

6 

0,63053

2 
 

 



 
 

1
7
3

 

 

rxy(0,05;37) 0,325 
 

 

Validitas ( rhitung > r tabel )  tidak valid valid tidak valid tidak valid valid 

 

 
R

el
ia

b
il

it
as

 

si
2
 

20,4474

5 

20,4924

9 

12,1921

9 8,37988 13,7027 

8,25825

8 

17,9084

1 

10,4519

5 
 

 

∑ si
2
 111,8333333 

 

 

st
2
 193,3633634 

 

 

n 8 
 

 

n-1 7 
 

 

r11 0,481876068 
 

 

rxy(0,05;37) 0,325 
 

 

Reliabilitas ( rhitung > r tabel 

)  reliabel 
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Lampiran 13 

PERHITUNGANVALIDITAS SOAL UJI COBA 

Rumus: 

   =
         

√{          }{          }
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

N : banyaknya siswa kelas uji coba 

∑X : jumlah skor tiap butir soal 

∑Y : jumlah skor total 

∑XY : jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

∑X
2
 : jumlah kuadrat skor butir soal 

∑Y
2
 : jumlah kuadrat skor total 

Arikunto (2003: 72) 

Kriteria pengujian: 

Membandingkan harga rXY dengan harga rtabel dengan taraf signifikan 5%. 

Jika rXY>rtabel maka butir soal tersebut dikatakan valid. 

Perhitungan: 

Contoh perhitungan validitas butir soal nomor 1 

No 
Kode 

Siswa 
   Y   

 
        

1 U-1 4 60 16 3600 240 

2 U-2 14 66 196 4356 924 

3 U-3 0 35 0 1225 0 

4 U-4 9 49 81 2401 441 

5 U-5 11 49 121 2401 539 

6 U-6 10 44 100 1936 440 

7 U-7 0 41 0 1681 0 

8 U-8 6 42 36 1764 252 

9 U-9 16 63 256 3969 1008 

10 U-10 9 41 81 1681 369 

11 U-11 4 58 16 3364 232 

12 U-12 10 40 100 1600 400 

13 U-13 0 58 0 3364 0 

14 U-14 4 45 16 2025 180 



175 
 

 

15 U-15 12 74 144 5476 888 

16 U-16 6 58 36 3364 348 

17 U-17 8 39 64 1521 312 

18 U-18 10 31 100 961 310 

19 U-19 4 57 16 3249 228 

20 U-20 8 60 64 3600 480 

21 U-21 1 65 1 4225 65 

22 U-22 9 69 81 4761 621 

23 U-23 9 64 81 4096 576 

24 U-24 6 49 36 2401 294 

25 U-25 13 76 169 5776 988 

26 U-26 11 76 121 5776 836 

27 U-27 8 55 64 3025 440 

28 U-28 5 33 25 1089 165 

29 U-29 6 67 36 4489 402 

30 U-30 10 94 100 8836 940 

31 U-31 17 64 289 4096 1088 

32 U-32 9 49 81 2401 441 

33 U-33 4 42 16 1764 168 

34 U-34 0 49 0 2401 0 

35 U-35 6 45 36 2025 270 

36 U-36 9 65 81 4225 585 

37 U-37 16 47 256 2209 752 

Jumlah 284 2019 2916 117133 16222 

 

   =
         

√{          }{          }
 

=
 37  16222   284  2019 

√{ 37  2916   284  }{ 37  117133   2019  }
 

= 0,3202 

 

Kesimpulan: 

Dengan  = 5% dan N = 37, diperoleh        = 0,325. Karena           , maka soal 

tersebut tidak valid. 
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Lampiran 14 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL UJI COBA 

Rumus : 

 =
 ̅    ̅  

         
 

(Arifin, 2012:133) 

Keterangan : 

D   : daya pembeda; 

 ̅   : rata-rata kelompok atas; 

 ̅   : rata-rata kelompok bawah 

Kriteria: 

0,4 ke atas : sangat baik; 

0,30 – 0,39 : baik; 

0,20 – 0,29 : cukup, 

0,19 ke bawah  : kuramg baik 

Berikut ini perhitungan daya pembeda butir soal nomor 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

No 
Kelompok Atas 

No 

Kelompok 

Bawah 

Kode Skor Kode Skor 

1 U-30 10 1 U-4 9 

2 U-25 13 2 U-34 0 

3 U-26 11 3 U-5 11 

4 U-15 12 4 U-32 9 

5 U-22 9 5 U-24 6 

6 U-29 6 6 U-37 16 

7 U-2 14 7 U-35 6 

8 U-21 1 8 U-14 4 

9 U-36 9 9 U-6 10 

10 U-23 9 10 U-33 4 

11 U-31 17 11 U-8 6 

12 U-9 16 12 U-10 9 

13 U-20 8 13 U-7 0 
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14 U-1 4 14 U-12 10 

15 U-11 4 15 U-17 8 

16 U-16 6 16 U-3 0 

17 U-13 0 17 U-28 5 

18 U-19 4 18 U-18 10 

19 U-27 8       

Jumlah 161 Jumlah 123 

Rata-rata 8,47 Rata-rata 6,83 

 

 =
8,47  6,83

20
= 0,8202 

Sesuai dengan kriteria soal, maka butir soal nomor 1 termasuk kriteria soal jelek. 
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Lampiran 15 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA 

Rumus:  

                     =
         

                       
 

Kriteria: 

Tingkat Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,30 

0,31 – 0,70 

0,71 – 1,00 

Soal sukar 

Soal sedang 

Soal mudah 

 Berikut ini perhitungan tingkat kesukaran butir soal nommor 1, untuk butir soal yang lain 

dihhitung dengan cara yang sama. 

No 
Kelompok Atas 

No 

Kelompok 

Bawah 

Kode Skor Kode Skor 

1 U-30 10 1 U-4 9 

2 U-25 13 2 U-34 0 

3 U-26 11 3 U-5 11 

4 U-15 12 4 U-32 9 

5 U-22 9 5 U-24 6 

6 U-29 6 6 U-37 16 

7 U-2 14 7 U-35 6 

8 U-21 1 8 U-14 4 

9 U-36 9 9 U-6 10 

10 U-23 9 10 U-33 4 

11 U-31 17 11 U-8 6 

12 U-9 16 12 U-10 9 

13 U-20 8 13 U-7 0 

14 U-1 4 14 U-12 10 

15 U-11 4 15 U-17 8 

16 U-16 6 16 U-3 0 

17 U-13 0 17 U-28 5 

18 U-19 4 18 U-18 10 

19 U-27 8       

Jumlah 161 Jumlah 123 

Total 284 
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 =

   

  

20
= 0,38378 

Sesuai dengan kriteria soal, maka butir soal nomor 1 termasuk dalam kriteria sedang. 
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Lampiran 16 

PERHITUNGAN REALIBILITAS SOAL UJI COBA 

Rumus: 

    = (
 

  1
)(1  

    
 

   
 ) 

dengan rumus varians    : 

  
 =

    
     

 

 
 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas yang dicari 

n  : banyaknya butir soal 

i
2
 : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

t
2
 : varians total 

X : skor tiap butir soal 

X : jumlah skor butir soal 

X
2
 : jumlah kuadrat skor butir soal 

N  : banyaknya subjek uji coba 

(Arikunto, 2003: 109-110). 

Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah setelah didapat koefisien korelasi yaitu     kemudian 

dibandingkan dengan tabel r product moment dengan taraf signifikansi  , dan jika     

       maka item tes yang diujicobakan tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

1. Varians Total 

  
 =

    
     

 

 
=

117133  
     

  

37
= 188,137 

 

2. Varians butir 

  
 =

    
     

 

 
=

2916  
    

  

37
= 19,8948 
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 =

    
     

 

 
=

2933  
    

  

37
= 19,9386 

  
 =

    
     

 

 
=

1157  
    

  

37
= 11,8627 

  
 =

    
     

 

 
=

3426  
    

  

37
= 8,1534 

  
 =

    
     

 

 
=

1948  
    

  

37
= 13,3324 

  
 =

    
     

 

 
=

3117  
    

  

37
= 8,03506 

  
 =

    
     

 

 
=

1715  
    

  

37
= 17,4244 

  
 =

    
     

 

 
=

1383  
    

  

37
= 10,1695 

   = 108,811 

 

3. Koefisien Reliabilitas 

   = [
 

   1 
] *1  

   
 

  
 
+ = [

8

 8  1 
] *1  

108,811

188,137
+ = 0,486132066 

Pada α = 5% dan n = 37, diperoleh       = 0,325 

Karena           , maka dapat disimpulkan bahwa soal uji coba reliabel. 
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Kisi-Kisi Soal Tes Berpikir Kreatif 

 
Nama Sekolah : MTs Negeri Kendal    Kelas / Semester  : VII/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika      Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Kurikulum  : KTSP      Bentuk Soal/ Banyak  Soal  : Uraian/ 4 

 

Standar Kompetensi : Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Indikator Berpikir 

Kreatif 
Indikator Soal No. Soal 

6.1 Mengidentifikasi sifat 

segitiga berdasarkan sisi 

dan sudut. Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang segitiga yang diketahui salah 

satu sudutnya. Siswa dapat menentukan besar dua sudut 

yang lain dengan lancar, luwes, orisinil, dan terperinci. 4 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 
Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

Disajikan maslah tentang bangun datar layang-layang 

yang diketahui panjang sisi-sisnya. Siswa dapat 

menentukan segitiga yang terberuk berdasarkan gambar 

dan menghitung luas daerah segitiga yang sama dengan 

lancar, luwes, orosinil, dan terperinci. 

2 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 
Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

 Beprikir orisinil 

Berpikir terperinci 

Disajikan masalah tentang suatu bangun datar yang 

diketahui ukuran panjang beberapa sisinya. Siswa dapat 

menhitung luas daerah bangundatar tersebut dengan 

menggunakan konsep luas daerah segitiga dengan 

lancar, luwes, orisinil, dan terperinci. 

1 

6.2 Menghitung keliling 

dan luas daerah segitiga 

serta menggunakannya 
Segitiga 

 Berpikir Lancar 

 Berpikir luwes 

(fleksibel) 

Disajikan masalah tentang bangun datar persegi panjang 

diketahui panjang sisi-sisinya yang didalamnya terdapat 

bangun datar segitiga.Siswa dapat menghitung keliling 
3 

L
a
m

p
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n
 1

7
 



 
 

1
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3
 

 

dalam pemecahan masalah.  Beprikir orisinil 

 Berpikir terperinci 

segitiga tersebut dengan lancar, luwes, orisinil, dan 

terperinci. 
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Lampiran 18 

SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Kelas/ Semester : VII/ II (dua) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Segitiga 

Waktu  : 80 menit 

Petunjuk 

1. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan jawablah di lembar jawab yang 

telah disediakan! 

2. Tuliskan nama, no. Absen, dan kelas pada pojok kanan atas lembar jawab. 

3. Berikan alasan atau keterangan yang sesuai untuk mendukung jawaban kalian. 

4. Gunakan berbagai strategi atau cara yang kalian ketahui untuk menjawab. 

Kerjakan soal-soal di bawah ini! 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar di atas diketahui AD = 10 cm, AE = 8 cm, EC = 16 cm, dan EB = 15 

cm. Berapakah luas bangun ABCD? Jawablah pertanyaan dengan tiga cara yang 

berbeda! Petunjuk:   = √        
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2. Perhatikan gambar berikut! 

 

ABCD merupakan bangun layang-layang, dengan AD = 6√2 cm, AE = EC = 6 cm 

dan BC = AB =10 cm. Hitunglah dan tentukan : 

c. Buat segitiga-segitiga yang dapat dibentuk berdasarkan gambar di atas! 

d. Hitunglah dan tentukan luas daerah segitiga yang sama besar! 

Petunjuk :  

  = √        

  = √   +     

3. Perhatikan gambar di bawah!  

 

 

 

 

 

 

 

Persegi panjang ABCD dengan panjang BC = 8 cm dan CD = 10 cm. Jika E pada AB 

sehingga CE = CD dan DE tegak lurus CF, hitunglah keliling segitiga CEF ! Jawablah 

pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu cara yang berbeda! 

Petunjuk:   = √        

  = √   +     

  = √        

 

 

 

 

 



186 
 

 

4. Bu Romlah akan membuatkan sapu tangan yang berbentuk segitiga untuk anaknya. 

Salah satu sudut dari sapu tangan tersebut berukuran 50°. Berapakah besar sudut lain 

yang mungkin, agar sapu tangan tersebut membentuk sudut lancip! Jawablah 

pertanyaaan lebih dari satu jawaban! 
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PEDOMAN PENILAIAN DAN  PENSKORAN SOAL TES BERPIKIR KREATIF 

No. 

Soa

l 

Soal dan Jawaban 

Aspek 

Berpikir 

Kreatif 

Indikator 
Keterangan 

Indikator 

Skor 

Maks. 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pada gambar di atas diketahui AD = 10 cm, AE = 8 cm, EC = 

16 cm, dan EB = 15 cm. Berapakah luas bangun ABCD? 

Jawablah pertanyaan dengan jawaban lebih dari satu cara yang 

berbeda!  

Petunjuk:   = √        

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

3 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

mencari luas 

ABCD 

melalui 

beberapa luas 

segitiga yang 

yang berbeda 

yaitu yaitu 

(1) Luas ABCD 

= Luas 

∆ABD + 

Luas ∆CBD 

(2) Luas ABCD 

= Luas 

∆ABC - 

3 
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Penyelesaian 

Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

 

AD = 10 cm, AE = 8 cm, EC = 16 cm, dan EB = 15 cm 

Ditanya: Luas bangun ABCD 

Jawab: 

  = √        

= √10  8  

= √100  64 

= √36 

= 6 cm 

Cara I 

Luas ∆ABD = 
 

 
 x BD x AE 

= 
 

 
 x 9 x 8 

Luas ∆ACD 

(3) Luas ABCD 

= Luas 

∆ADB + 

Luas ∆DBC 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

mencari luas 

ABCD 

dengan 

mengguna-

kan konsep 

luas daerah 

segitiga yang 

membentuk 

bangu 

ABCD. 

3 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

menghitung 

tinggi 

segitiga yang 

belum 

diketahui, 

dapat 

menentukan 

alas dan 

tinggi 

segitiga yang 

akan dicari 

luasnya. 

6 



 
 

 

1
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= 36 cm
2
 

Luas ∆CBD = 
 

 
 x BD x CE 

= 
 

 
  9   16 

= 72 cm
2 

Luas ABCD = Luas ∆ABD + Luas ∆CBD 

= 36 + 72 

= 108 cm
2
 

Jadi, luas bangun ABCD adalah 108 cm
2
 

 

Cara II 

Luas ∆ABC = 
 

 
 x AC x BE 

= 
 

 
 x 24 x 15  

= 180 cm
2
 

Luas ∆ACD = 
 

 
 x AC x DE 

= 
 

 
 x 24 x 6  

= 72 cm
2
 

Luas ABCD = Luas ∆ABC - Luas ∆ACD 

= 180 – 72 

= 108 cm
2
 

Cara III 

Luas ∆AEB = 
 

 
 x AE x BE 
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= 
 

 
 x 8 x 15  

= 60 cm
2
 

Luas ∆AED = 
 

 
 x AE x DE 

= 
 

 
 x 8 x 6  

= 24 cm
2
 

Luas ∆ABD = Luas ∆AEB - Luas ∆AED  = 60 – 24 = 36 

cm
2
 

Luas ∆ECB = 
 

 
 x EC x BE 

= 
 

 
 x 16 x 15  

= 120 cm
2
 

Luas ∆ECD = 
 

 
 x EC x DE 

= 
 

 
 x 16 x 6  

= 48 cm
2
 

Luas ∆DBC = Luas ∆ECB - Luas ∆ECD = 120 – 48 = 72 

cm
2
 

Luas ABCD = Luas ∆ADB + Luas ∆DBC = 36 + 72 = 108 

cm
2
 

Jadi luas bangun ABCD adalah 108 cm
2
 

 

 15 
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2. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

ABCD merupakan bangun layang-layang, dengan AD = 6√2 

cm, AE = 6 cm dan BC = AB = 10 cm.  

a. Buat segitiga-segitiga yang dapat dibentuk berdasarkan 

gambar di atas! 

b. Hitung dan tentukan luas daerah segitiga yang sama 

besar 

Petunjuk :  

  = √        

  = √        
 

Penyelesaian. 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
1. Sisiwa 

dapat 

menyebut-

kan ∆ yang 

dapat 

terbentuk 

berdasar-

kan 

gambar. 

2. Siswa 

menghi-

tung setiap 

luas daerah 

∆ yang 

terbentuk 

(8 segitiga)  

7 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

1. Siswa 

menghi-

tung luas 

daerah 

setiap 

segitiga 

yang 

terbentuk 

(8 segitiga) 

2. Siswa 

menghi-

tung luas 

dengan 5 

cara. 

5 

Berpikir Memberikan jawaban yang Siswa 5 



 
 

 

1
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a. Segitiga yang terbentuk 

1) ∆ ABE 

2) ∆ BCE 

3) ∆ AED 

4) ∆ CED 

5) ∆ ACD 

6) ∆ ABC 

7) ∆ ABD 

8) ∆ BCD 

 

b.   = √        

= √ 6√2   6  

= 6 

  = √10  6  
=8 

Alternatif 1 

1) Luas ∆ ABE = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AE x BE 

 = 
 

 
 x 6 x 8 = 24 cm

2
 

2) Luas ∆ BCE = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 CE x BE 

 = 
 

 
 AE x BE 

 = 
 

 
 x 6 x 8 = 24 cm

2
 

3) Luas ∆ AED = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AE x ED 

orisinal tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

menghitung 

luas dengan 5 

cara. 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

mencari alas 

dan tinggi 

segitiga yang 

belum 

diketahui. 

3 

1
9
2
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 = 
 

 
 x 6 x 6 = 18 cm

2
 

4) Luas ∆ CED = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x CE x DE 

 = 
 

 
 x AE x DE 

 = 
 

 
 x 6 x 6 = 18 cm

2
 

5) Luas ∆ ACD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AC x DE 

 = 
 

 
 x 12 x 6 = 36 cm

2
 

6) Luas ∆ ABC = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AC x BE 

 = 
 

 
 x 12 x 8 = 48 cm

2
 

7) Luas ∆ ABD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x BD x AE 

 = 
 

 
 x 14 x 6 = 42 cm

2
 

8) Luas ∆ BCD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x BD x CE 

= 
 

 
  BD   AE 

= 
 

 
x 14 x 6 = 42 cm 

2
 

Jadi segitiga yangluas daerahnya sama besar adalah ∆ ABE 

dan ∆ BCE, ∆ AED dan ∆ CED, ∆ ABD dan ∆ BCD. 

 

 

Alternatif 2 
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1) Luas ∆ ABE = Luas ∆ BCE 

 = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AE x BE 

 = 
 

 
 x 6 x 8 = 24 cm

2
 

2) Luas ∆ AED = Luas ∆ CED 

 = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AE x ED 

 = 
 

 
 x 6 x 6 = 18 cm

2
 

3) Luas ∆ ACD = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 AC x DE 

 = 
 

 
 x 12 x 6 = 36 cm

2
 

4) Luas ∆ ABC = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x AC x BE 

 = 
 

 
 x 12 x 8 = 48 cm

2
 

5) Luas ∆ ABD = Luas ∆ BCD 

 = 
 

 
 alas x tinggi 

 = 
 

 
 x BD x AE 

 = 
 

 
 x 14 x 6 = 42 cm

2
 

 

Jumlah skor 20 

3. Perhatikan gambar 

 di bawah! 

 

 

Berpikir 

lancar Arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

4 
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Persegi panjang ABCD dengan panjang BC = 8 cm 

dan CD = 10 cm. Jika E pada AB sehingga CE = CD 

dan DE tegak lurus CF, hitunglah keliling segitiga 

CEF ! Jawablah pertanyaan dengan jawaban lebih dari 

satu cara yang berbeda! 

Petunjuk:   = √        

  = √   +     

  = √        
 Penyelesaian 

Diketahui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC = 8 cm dan CD = 10 cm 

E pada AB 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

cara, yaitu 

mencari CF 

menggunaka

n rumus luas 

segitiga atau 

mengguna-

kan 

phytagoras. 

5 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

mencari CF 

dengan cara 

yang berbeda 

dengan 

petunjuk 

yaitu 

mengguna-

kan luas 

segitiga 

DCE. 

3 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
1. Siswa 

dapat 

mencari 

sisi-sisi 

yang 

8 
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CE = CD 

DE tegak lurus CF 

Ditanya:  keliling segitiga CEF 

Jawab: 

Cara I 

  = √        

= √10  8  

= 6 

  = √   +     

= √8 + 4  

= √64 + 16 

= √80 

= 4√5 

  =
1

2
   =

1

2
 4√5 = 2√5 

Luas ∆DEC = 
 

 
 x alas x tinggi 

= 
 

 
 x DC x DA 

= 
 

 
 x 10 x 8 

= 40 

belum 

diketahui. 
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      DEC =
1

2
                 

                 40 =
1

2
 4√5     

                  =
40

2√5
 

                  =
20

√5
 

√5

√5
 

                 = 4√5 

Keliling segitiga ECF = CE + EF + CF 

= 10 + 2√5 + 4√5 

= 10 + 6√5 

Jadi keliling segitiga ECF adalah (10 + 6√5) cm 

Cara II 

  = √8 + 4  

= √64 + 16 

= √80 

= 4√5 

  =
1

2
   =

1

2
 4√5 = 2√5 

  = √        



 
 

 

1
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       = √10  2√5
 

 

       =  √100  20 

       = √80 

       = 4√5 

Keliling segitiga ECF = CE + EF + CF 

= 10 + 2√5 + 4√5 

= 10 + 6√5 

Jadi keliling segitiga ECF adalah (10 + 6√5) cm 

 

Jumlah Skor 20 

4. Bu Romlah akan membuatkan sapu tangan yang berbentuk 

segitiga untuk anaknya. Salah satu sudut dari sapu tangan 

tersebut berukuran 50°. Berapakah besar sudut lain yang 

mungkin, agar sapu tangan tersebut membentuk sudut lancip! 

Jawablah pertanyaaan lebih dari satu jawaban! 

 

Penyelesaian 

Agar membentuk segitiga lancip, maka ketiga sudutnya harus 

membentuk sudut lancip. 

Misalkan : dua sudut yang lain adalah α dan β 

Sehingga 50° + α +β = 180° 

                          α +β = 130° 

Alternatif 1 

α = 65° 

β = 65° 

Berpikir 

lancar arus pemikiran lancar. 
Siswa dapat 

menghitung 

dengan 

prosedur 

penyelesaian 

yang lancar 

dan tepat. 

2 

Berpikir 

luwes 

(fleksibel) 

Arah pemikiran yang 

berbeda-beda. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

beberapa 

alternatif 

jawaban 

dengan syarat 

ketiga sudut 

3 
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Alternatif 2  

α = 66° 

β = 64° 

 

Alternatif 3 

α = 67° 

β = 63° 

 

Alternatif 4  

α = 68° 

β = 62° 

 

dan seterusnya. 

segitiga 

tersebut 

membentuk 

sudut lancip 

dan 

jumlahnya 

adalah 180°. 

Berpikir 

orisinal 

Memberikan jawaban yang 

tidak lazim, yang lain dari 

yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan 

orang. 

Siswa dapat 

menjawab 

soal dengan 

benar 

mengguna-

kan caranya 

sendiri. 

2 

Berpikir 

terperinci 

(Elaborasi) 

Memperinci detail-detai. 
Siswa dapat 

menjawab 

secara rinci 

untuk 

mencari 

sudut segitiga 

yang belum 

diketahui 

besarnya. 

3 

Jumlah skor 10 

 

     =
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SILABUS KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Kendal 

Kelas   : VII (Tuhjuh) 

Semester  : 2 (dua) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembela-

jaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator 

Pencapaian 

Penilaian Waktu 

Alokasi 

Sumber 

belajar 

Karakter 

Tenik Bentuk 

Intrumen  

Contoh 

Instrumen 

6.1 

Mengidentifikasi 

sifat segitiga 

berdasarkan sisi 

dan sudut 

Pengertian 

dan jenis-

jenis 

segitiga 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang pengertian dan 

jenis-jenis segitiga 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-

Write (TTW) dengan 

bantuan GeoGebra 

dan LKS melalui 

kegiatan: 

(a) Eksplorasi 

Dengan bantuan 

GeoGebra dan 

LKS siswa diminta 

mengingat kembali 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

dalam 

menentukan 

jenis-jenis 

segitiga 

berdasarkan 

panjang sisi-

sisinya. 

(berpikir 

lancar). 

 Siswa 

memiliki 

arus 

Tes 

tertulis 

Uraian 9. Segitiga 

pada 

gambar di 

bawah ini 

memiliki 

sisi-sisi 

dengan 

panjang AB 

= BC = CD, 

dan ∠ACB 

- ∠BAC = 

75°. 

Tentukan 

besar ∠ 

BAC! 

Jawablah 

pertanyaan 

2 x 40 

menit 

Nurhari

ni, D & 

T. 

Wahyu-

ni. 

2008. 

Matem

atika 

Konsep 

dan 

Aplikas

inya. 

Jakarta: 

BSE, 

GeoGe

bra, 

LKS. 

Disiplin, 

aktif, 

tanggung 

jawab, 

percaya 

diri, 

bekerja 

sama, 

teliti. 

L
a
m

p
ira

n
 2

0
 



 
 

 

2
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materi prasayarat 

yang telah 

dipelajari 

sebelumnya yaitu, 

jenis-jenis bangun 

datar dan jenis-

jenis sudut. 

Dengan bantuan 

GeoGebra dan 

LKS serta tanya 

jawab siswa 

dibimbing untuk 

memahami materi 

pengertian segitiga 

dan jenis-jenis 

segiitiga. 

(b) Elaborasi; 

Siswa diberi 

kesempatan untuk 

berpikir, 

menganalisis, 

menyelesaikan 

masalah melalui 

penyelesaian soal-

soal yang 

dilakukan secara 

individu (think) 

kemudian 

melakukan diskusi 

dengan teman 

sekelompoknya 

pemikiran 

yang lancar 

dalam 

menentukan 

jenis-jenis 

segitiga 

berdasarkan 

besar sudut-

sudutnya 

(berpikir 

lancar). 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

dalam 

menentukan 

sifat-sifat 

segitiga 

istimewa 

(berpikir 

lancar) 

dengan 

jawaban 

lebih dari 

satu cara 

yang 

berbeda! 
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(talk). 

(c) Konfirmasi 

Siswa menuliskan 

penyelesaian soal 

pada lembar 

diskusi yang telah 

disediakan (write). 

 

Sudut 

dalam dan 

sudut luar 

segitiga 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang sudut dalam 

dan sudut luar segitiga 

menggunakan model 

pembelajaran 

kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-

Write (TTW) dengan 

bantuan GeoGebra 

dan LKS melalui 

kegiatan: 

(a) Eksplorasi 

Dengan bantuan 

Geo Gebra dan 

LKS siswa diminta 

mengingat kembali 

materi prasayarat 

yang telah 

dipelajari 

sebelumnya yaitu, 

Hubungan 

antarsudut jika dua 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

(berpikir 

lancar), arah 

pemikiran 

yang 

berbeda-beda 

(berpikir 

luwes), 

memberikan 

jawaban 

yang tidak 

lazim, yang 

lain dari 

yang lain, 

yang jarang 

diberikan 

kebanyakan 

orang 

(berpikir 

Tes 

tertulis 

Uraian 10. Segitiga 

pada 

gambar di 

bawah ini 

memilikki 

sisi-sisi 

dengan 

panjang AB 

= BC = CD, 

dan ∠ACB 

- ∠BAC = 

75°. 

Tentukan 

besar ∠ 

BAC! 

Jawablah 

pertanyaan 

dengan 

jawaban 

lebih dari 

satu cara 

yang 

berbeda! 

2 x 40 

menit 

Nurhari

ni, D & 

T. 

Wahyu

ni. 

2008. 

Matem

atika 

Konsep 

dan 

Aplikas

inya. 

Jakarta: 

BSE, 

GeoGe

bra, 

LKS. 

Disiplin, 

aktif, 

tanggunn

g jawab, 

percaya 

diri, 

bekerja 

sama, 

teliti. 



 
 

 

2
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garis sejajar 

dipotong oleh garis 

lain. Dengan 

bantuan GeoGebra 

dan LKS serta 

tanya jawab siswa 

dibimbing untuk 

memahami materi 

sudut dalam dan 

sudut luar segitiga. 

(b) Elaborasi; 

Siswa 

diberikesempatan 

untuk berpikir, 

menganalisis, 

menyelesaikan 

masalah melalui 

penyelesaian soal-

soal yang 

dilakukan secara 

individu (think) 

kemudian 

melakukan diskusi 

dengan teman 

sekelompoknya 

(talk). 

(c) Konfirmasi 

Siswa menuliskan 

penyelesaian soal 

pada lembar 

diskusi yang telah 

orisinil), 

memperinci 

detail-detai 

(berpikir 

terperinci) 

dalam 

menentukan 

besar sudut 

dalam suatu 

segitiga. 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

(berpikir 

lancar), arah 

pemikiran 

yang 

berbeda-beda 

(berpikir 

luwes), 

memberikan 

jawaban 

yang tidak 

lazim, yang 

lain dari 

yang lain, 

yang jarang 

diberikan 

kebanyakan 
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disediakan (write). 

 

orang 

(berpikir 

orisinil), 

memperinci 

detail-detai 

(berpikir 

terperinci) 

dalam 

menentukan 

besar sudut 

luar suatu 

segitiga. 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

(berpikir 

lancar), arah 

pemikiran 

yang 

berbeda-beda 

(berpikir 

luwes), 

memberikan 

jawaban 

yang tidak 

lazim, yang 

lain dari 

yang lain, 

yang jarang 
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diberikan 

kebanyakan 

orang 

(berpikir 

orisinil), 

memperinci 

detail-detai 

(berpikir 

terperinci) 

dalam 

menentukan 

ketidaksama-

an pada 

segitiga. 

6.2 Menghitung 

keliling dan luas 

daerah segitiga 

serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah 

Keliling 

dan luas 

daerah 

segitiga 

Siswa diberi 

pengalaman belajar 

tentang keliling 

segitiga menggunakan 

model pembelajaran 

kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-

Write (TTW) dengan 

bantuan GeoGebra 

dan LKS melalui 

kegiatan: 

(a) Eksplorasi 

 Siswa diminta 

mengingat kembali 

materi prasayarat 

yang telah 

dipelajari 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

(berpikir 

lancar) 

dalam 

menentukan 

rumus 

keliling 

segitiga. 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

Tes 

tertulis 

Uraian Perhatikan  

gambar di 

bawah!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Persegi 

panjang 

ABCD dengan 

panjang BC = 

8 cm dan CD = 

10 cm. Jika E 

2 x 40 

menit 

Nurha-

rini, D 

& T. 

Wahyu-

ni. 

2008. 

Mate-

matika 

Konsep 

dan 

Aplika-

sinya. 

Jakarta: 

BSE, 

Geo-

Gebra, 

LKS. 

Disiplin, 

aktif, 

tanggunn

g jawab, 

percaya 

diri, 

bekerja 

sama, 

teliti. 
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sebelumnya yaitu, 

cara mencari 

keliling pada 

waktu SD serta 

mengingat kembali 

tentang alas dan 

tinggi suatu 

segitiga. Dengan 

bantuan GeoGebra 

dan LKS sera 

tanya jawab siswa 

dibimbing untuk 

memahami materi 

keliling segitiga. 

(b) Elaborasi; 

Siswa diberi 

kesempatan untuk 

berpikir, 

menganalisis, 

menyelesaikan 

masalah melalui 

penyelesaian soal-

soal yang 

dilakukan secara 

individu (think) 

kemudian 

melakukan diskusi 

dengan teman 

sekelompoknya 

(talk). 

(c) Konfirmasi 

(berpikir 

lancar), arah 

pemikiran 

yang 

berbeda-beda 

(berpikir 

luwes), 

memberikan 

jawaban 

yang tidak 

lazim, yang 

lain dari 

yang lain, 

yang jarang 

diberikan 

kebanyakan 

orang 

(berpikir 

orisinil), 

memperinci 

detail-detai 

(berpikir 

terperinci) 

dalam 

menyelesai-

kan maslah 

yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

keliling 

pada AB 

sehingga CE = 

CD dan DE 

tegak lurus CF, 

hitunglah 

keliling 

segitiga CEF ! 

Jawablah 

pertanyaan 

dengan 

jawaban lebih 

dari satu cara 

yang berbeda! 
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Siswa menuliskan 

penyelesaian soal 

pada lembar 

diskusi yang telah 

disediakan (write). 

 

segitiga. 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

(berpikir 

lancar) 

dalam 

menemukan 

rumus luas 

segitiga. 

 Siswa 

memiliki 

arus 

pemikiran 

yang lancar 

(berpikir 

lancar), arah 

pemikiran 

yang 

berbeda-beda 

(berpikir 

luwes), 

memberikan 

jawaban 

yang tidak 

lazim, yang 

lain dari 

yang lain, 

yang jarang 
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diberikan 

kebanyakan 

orang 

(berpikir 

orisinil), 

memperinci 

detail-detai 

(berpikir 

terperinci) 

dalam 

menyelesai-

kan maslah 

yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

luas daerah 

segitiga. 

 

Semarang, 21 April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika             Guru Praktikan 

 

 

Maryuni Soleh, S.Pd.             Gias Atikasari 

NIP 19720902 200501 1 002            NIM 4101410060 
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Lampiran 21 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Kendal 

Kelas/ Semester  : VII/ Genap 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Pertemuan ke  : 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

I. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis 

segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. (berpikir lancar). 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis 

segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya (berpikir lancar). 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan sifat-sifat 

segitiga istimewa (berpikir lancar) 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan GeoGebra dan LKS 1 diharapkan 

siswa: 

1. memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi-sisinya. (berpikir lancar); 

2. memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar sudut-sudutnya (berpikir lancar); 

3. memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan sifat-sifat segitiga 

istimewa (berpikir lancar). 
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V. MATERI PEMBELJARAN 

1. Definisi  Segitiga 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Segitiga ABC 

Segitiga adalah gabungan tiga segmen/ ruas garis yang ditentukan 

oleh tiga titik tidak kolinier (Clemens et al., 1984: 17). Ruas garis tersebut 

disebut dengan “sisi” sedangkan titik potong kedua ruas garis tersebut disebut 

dengan “titik sudut”. Segitiga biasanya dilambangkan dengan “∆”. 

 

2. Jenis-jenis Segitiga 

Berdasarkan panjang sisi-sisinya, segitiga dibedakan menjadi tiga jenis 

dan berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga juga dibedakan menjadi tiga jenis. 

a. Berdasarkan panjang sisi-sisinya 

Berdasarkan panjangsisi-sisinya, maka jenis segitiga dibedakan menjadi 

tiga macam yaitu: 

(1) Segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. 

 
(2) Segitiga sama kaki adalahsegitiga yang mempunyai dua buah sisi yang 

sama panjang dan sepasang sudut sama besar. 

 
(3) Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga buah sisi yang sama 

panjang dan tiga buah sudut sama besar. 



211 
 

 

 
b. Berdasarkan besar sudut-sudutnya 

Ditinjau dari sudut-sudutnya, segitiga dibedakan menjadi tiga. 

1) Segitiga Lancip, yaitu segitiga yang ketiga  sudutnya merupakan 

sudut lancip (besar sudut-sudut segitiganya antara 0° sampai  90°), 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 
 

 

 

 

 

 

2) Segitiga tumpul, yaitu segitiga yang satu sudutnya merupakan sudut 

tumpul (salah satu sudut pada segitiga besarnya lebih dari 90°), 

seperti pad gambar dibawah ini. 

 
 

3) Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu  sudutnya 

merupakan sudut siku-siku (salah satu sudut besarnya 90°), seperti 

pada gambar di bawah ini. 
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3. Sifat-Sifat Segitiga Istimewa 

Segitiga istimewa merupakan segitiga yang memiliki sifat-sifat 

khusus (istimewa), baik mengenai hubungan panjang sisi-sisinya maupun 

hubungan besar sudut-sudtnya. Yang merupakan segitiga istimewa di antara 

jenis-jenis segitiga adalah: 

d. Segitiga Samakaki 

Dua buah segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga 

samakaki dengan menghimpit salah satu sisi siku-siku yang sama panjang dari 

kedua segitiga tersebut. 

Perhatikan gambar berikut: 

 

Gambar 2.8 Segitiga Samakaki 

∆ACD dan ∆BCD adalah dua segitiga siku-siku yang kongruen. Sisi CD 

adalah sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Jadi 

∆ABC adalah segitiga samakaki dengan sisi AC = BC. 

Di dalam segitiga samakaki terdapat : 

 Dua sisi yang sama panjang, sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. 
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 Dua sudut yang sama besar yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang 

panjangnya sama. 

 Satu susmbu simetri. 

e. Segitiga Samasisi 

Segitiga Samasisi (equilateral triangle) adalah segitiga yang mempunyai tiga 

sisi yang sama panjang (Clemens et al., 1984: 198) 

Di dalam segitiga samasisi terdapat:  

 Tiga sisi yang sama panjang. 

 Tiga sudut yang sama besar. 

 Tiga sumbu simetri. 

f. Segitiga Siku-Siku 

Segitiga siku-siku dapat dibentuk dari sebuah persegi panjang dengan menarik 

salah satu garis diagonalnya. 

Perhatikan gambar berikut. 

 
Gambar 2.9 Persegi Panjang 

Bidang ABCD adalah persegi panjang. Dengan menarik diagonal AC, akan 

terbentuk dua segitiga siku-siku yang sama dan sebngun (kongruen) yaitu 

∆ABC dan ∆ADC 

Segitiga siku-siku mempunyai dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-

siku dan satu sisi miring (hypoytenusa) 
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Gambar 2.10 Segitiga Siku-siku 

∆ABC mempunyai ciri-cirisebagai berikut. 

d) AB dan BC sebagai sisi siku-siku, AC sebagai hypotenusa dan sudut ABC 

adalah sudut siku-siku. 

e) Jumlah sudut lain yang bukan siku-siku adalah 90°. 

f) Pada sebuah segitiga siku-siku, hypotenusa selalu terletak di depan sudut 

siku-siku. 

 

 

VI. MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : Think-Talk-Write (TTW) 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pendahuluan  (10 menit) 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan memberi salam pada siswa. 

(Disiplin) 

2. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagian LKS 1 kepada masing-

masing siswa. 

3. Guru menyampaikan dan menuliskan materi pokok di papan tulis. 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

4. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang segitiga, yaitu jenis-jenis 

segitiga berdasarkan sisi-sisinya dan besar sudutnya, serta sifat-sifat 

segitiga istimewa. Ibu harap setelah kalian belajar materi ini kalian dapat  
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menentukan jenis-jenis segitiga  berdasarkan sisi-sisinya dan jenis-jenis 

segitiga berdasarkan besar sudutnya.” 

5. Guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan yaitu model 

pembelajaran kooperatif dengan stategi think-talk-write berbantuan 

GeoGebra. 

6. Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan memberi tambahan nilai bagi siswa yang mempresentasikan 

pekerjaannya. (Motivasi) 

7. Siswa memperhatikan guru yang sedang memberikan apersepsi tentang jenis-

jenis bangun datar dan jenis-jenis sudut  melalui software GeoGebra dan 

siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru (pertanyaan terlampir pada 

kegiatan awal LKS 1). (Apersepsi) 

Kegiatan Inti  (60 menit) 

Fase 2: menyajikan informasi 

1. Siswa memperhatikan guru menyajikan materi dengan bantuan software 

GeoGebra. 

2. Dengan menggunakan pertanyaan pada GeoGebra dan LKS 1 dan bimbingan 

guru, secara aktif siswa menentukan jenis-jenis segitiga  berdasarkan sisi-

sisinya dan berdasarkan sudutnya. Pada kegiatan ini, siswa dilatih untuk 

berpikir lancar. Guru menekankan kepada siswa agar siswa memiliki arus 

pemikiran yang lancar dalam mengerjakan LKS 1. (Eksplorasi) – (Aktif) 

3. Dengan bimbingan guru, siswa secara individu menyelesaiakan masalah 

yang diberikan oleh guru dalam LKS 1. (Tanggung jawab) - (Think) 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

4. Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang masing-

masing terdiri dari 5 siswa. 

5. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan hasil jawaban 

yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum bisa dipikirkan 

secara individu. (Talk) 

6. Masing-masing siswa menulis hasil diskusi kelompoknya pada LKS 1. 

(Write) 

7. Siswa dibagikan Lembar Diskusi 1 oleh guru.  

8. Secara individu, siswa memikirkan kemungkinan penyelesaian soal-soal 

yang ada di Lembar Diskusi Siswa 1 dan menyelesaikan soal-soal yang 

dianggap mudah dengan penuh tanggung jawab. Siswa dituntut untuk 
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mengerjakan dengan arus pemikiran yang lancar. (Think) – (elaborasi) – 

(percaya diri) 

9. Siswa bergabung dengan teman satu kelompoknya untuk mendiskusikan 

hasil jawaban yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum 

bisa dipikirkan secara individu. Siswa dituntut untuk menerapkan berpikir 

lancar dalam menyelesaikan Lembar Diskusi 1. (Talk) – (elaborasi) – 

(bekerja sama) 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

10. Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa 1 bertanya kepada guru. 

(aktif) 

Fase 5: evaluasi 

11. Setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya, secara individu siswa 

menuliskan penyelesaian soal-soal Lembar Diskusi Siswa 1 pada lembar 

jawaban yang disediakan (Write) – (konfirmasi) – (teliti) 

12. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, siswa yang telah menyelesaikan soal-

soal pada Lembar Diskusi Siswa 1 menyajikan hasil pekerjaannya yang 

selanjutnya ditanggapi oleh siswa yang lain. (elaborasi) – (percaya diri) 

13. Jika ada siswa lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka siswa 

tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. (percaya diri) 

14. Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan peserta didik. 

(konfirmasi) 

15. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. (aktif) 

Fase 6: memberikan penghargaan  

16. Siswa dan kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapat 

penghargaan dari guru. 

Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama-sama guru membuat kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari hari ini. 

2. Siswa dan guru melakuakan refleksi. 

“Dari pembelajaran hari ini, adakah yang ingin berkomentar?” 

3. Siswa diberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. 
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“Demikian pembelajaran pada hari ini, untuk tugas di rumah, pelajari 

materi sudut dalam dan sudut luar segitiga.” 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

VIII. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  : Lembar diskusi 

2. Bentuk instrumen : Soal Uraian 

IX. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Nurharini, D & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 

Jakarta: BSE 

2. LKS 1 

3. Software GeoGebra 

 

Semarang, 21 April 2014 

Mengetahui,  

Guru Matematika      Guru Praktikan 

 

 

Maryuni Soleh, S.Pd.      Gias Atikasari 

NIP 19720902 200501 1 002     NIM 4101410060 
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Kendal 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke  : 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar 

sudut dalam suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar 

sudut luar suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan 

ketidaksamaan pada segitiga. 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 
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Melalui pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan GeoGebra dan LKS 1 diharapkan 

siswa: 

1. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar sudut 

dalam suatu segitiga; 

2. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar sudut 

luar suatu segitiga; 

3. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan ketidaksama-

an pada segitiga; 

V. MATERI PEMBELAJARAN 

Sudut Dalam dan Sudut Luar Segitiga 

1. Pengertian Sudut Dalam dan Sudut Luar Segitiga 

Sudut luar segitiga adalah sudut yang bersisian dengan salah satu sudut 

segitiga itu. Sudut segitiga yang dimaksud tidak lain adalah sudut dalam 

segitiga itu sendiri. Pengertian tentang sudut dalam segitiga dapatditurunkan 

dari pengertian segitiga yaitu sudut yang terbentuk dariperpotongan dua sisi 

yang berdekatan dari suatu segitiga. 

2. Sudut dalam Segitiga 

Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 180°. 

Bukti: 

Misalkan dipunyai segitiga ABC, kita buat perpanjangan dari salah satu 

sisisegitiga ABC, missal sisi AC kita perpanjang melalui titik D. Melalui titik 

Cbuat garis sejajar sisi AB. Sebagai ilustrasi amatilah Gambar 1! 
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Kita peroleh: 

∠DCE = ∠CAB (karena sehadap) 

∠BCE = ∠ABC (karena sudut dalam berseberangan) 

∠ACB , ∠BCE , ∠DCE terletak dalam satu garis dan berpelurus 

Diperoleh: 

∠ACB + ∠BCE + ∠DCE = 180°. 

Karena ∠DCE = ∠CAB dan ∠BCE = ∠ABC , maka 

∠ACB + ∠ABC + ∠CAB = 180°. 

Jadi, terbukti jumlah ukuran sudut segitiga sama dengan 180°. 

3. Sudut Luar Segitiga 

Teorema:  

Ukuran sebuah sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua ukuran 

sudutdalam lainya (Clemens et al., 1984: 209). 

Bukti: 

 

Perhatikan Gambar 2. 

∠CBD disebut sudut luar. 

∠A, ∠C dan ∠ABC disebut sudut dalam 

∠ABC dan ∠CBD saling berpelurus 

∠CBD = 180 ° - ∠ABC........ (1) 
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Jumlah sudut-sudut segitiga = 180°, maka 

∠A + ∠C + ∠ABC = 180° 

∠A + ∠C = 180° - ∠ABC......(2) 

Dari bentuk persamaan (1) dan (2) di atas didapatkan: 

∠CBD = 180° - ∠ABC  

∠A + ∠C = 180° - ∠ABC 

Karena bentuk ruas kanan kedua persamaan di atas sama, maka nilai ruas 

kirinya juga sama, sehingga 

∠CBD = ∠A + ∠C 

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang 

tidak berpelurus dengan sudut luar itu. 

4. Ketidaksamaan pada sisi segitiga 

Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah panjang dua sisi 

segitiga adalah lebih panjang daripada sisi ketiga (Clemens et al., 

1981: 244). Jika suatu segitiga memiliki sisi a, b, dan c maka berlaku 

salah satu pertidaksamaan berikut.  

a. a + b >c  

b. a + c >b  

c. b + c >a  

Ketidaksamaan tersebut disebut ketidaksamaan segitiga (Nuharini & Wahyuni, 

2008: 244). 

VI. MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : Think-Talk-Write (TTW) 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan memberi salam pada siswa. 

(Disiplin) 
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2. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagian LKS 2 kepada masing-

masing siswa. 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

3. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang besar sudut luar dan sudut 

dalam segitiga serta ketidaksamaan sisi pada segitiga. Ibu harap setelah 

kalian belajar materi ini kalian dapat  menentukan sudut dalam dan sudut 

luar segitiga serta ketidaksamaan pada sisi segitiga .” 

4. Guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan yaitu dodel 

pembelajaran kooperatif dengan stategi Think-Talk-Write berbantuan 

GeoGebra. 

5. Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan memberi tambahan nilai bagi siswa yang mempresentasikan 

pekerjaannya. (Motivasi) 

6. Siswa memperhatikan guru yang sedang memberikan apersepsi tentang 

hubungan antarsudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain melalui 

software GeoGebra dan siswa menjawab beberapa pertanyaan dari guru 

(pertanyaan terlampir pada kegiatan awal LKS 2). (Apersepsi) – (Aktif) 

Kegiatan Inti (60 menit) 

Fase 2: menyajikan informasi 

1. Siswa memperhatikan guru menyajikan materi dengan bantuan software 

GeoGebra. 

2. Dengan menggunakan pertanyaan pada LKS 2 dan bimbingan guru, secara 

aktif siswa menentukan besar sudut dalam suatu segitiga dan sudut luar suatu 

segitiga serta ketidaksamaan pada sisi segitiga. Pada kegiatan ini siswa 

dilatih agar untuk berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil dan 

berpikir terperinci dalam mengerjakan LKS 2. (Think) - (Eksplorasi) – 

(Aktif) 

3. Dengan bimbingan guru, siswa menyelesaiakan masalah yang diberikan oleh 

guru. (Tanggung jawab) 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

4. Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang masing-

masing terdiri dari 5 siswa. 
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5. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan hasil jawaban 

yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum bisa dipikirkan 

secara individu. (Talk) 

6. Masing-masing siswa menulis hasil diskusi kelompoknya pada LKS 2. 

(Write) 

7. Siswa dibagikan Lembar Diskusi 2 oleh guru. 

8. Secara individu, siswa memikirkan kemungkinan penyelesaian soal-soal 

yang ada di Lembar Diskusi Siswa 2 dan menyelesaikan soal-soal yang 

dianggap mudah dengan penuh tanggung jawab. (Think) – (elaborasi) – 

(percaya diri) 

9. Siswa bergabung dengan teman satu kelompoknya untuk mendiskusikan 

hasil jawaban yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum 

bisa dipikirkan secara individu. Pada kegiatan ini siswa dituntut untuk 

menerapkan berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil, dan 

berpikir terperinci dalam menyelesaikan Lembar Diskusi 2. (Talk) – 

(elaborasi) – (bekerja sama) 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

10. Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa 2 bertanya kepada guru. 

(Aktif) 

Fase 5: evaluasi 

11. Setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya, secara individu siswa 

menuliskan penyelesaian soal-soal Lembar Diskusi Siswa 2 pada lembar 

jawaban yang disediakan. (Write) – (konfirmasi) – (Teliti) 

12. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, siswa yang telah menyelesaikan soal-

soal pada Lembar Diskusi Siswa 2 menyajikan hasil pekerjaannya yang 

selanjutnya ditanggapi oleh siswa yang lain. (elaborasi) – (percaya diri) 

13. Jika ada siswa lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka siswa 

tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. (percaya diri) 

14. Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan peserta didik. 

(konfirmasi) 

15. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. (aktif) 

Fase 6: memberikan penghargaan  

16. Siswa dan kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapat 

penghargaan dari guru. 
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Penutup (10 menit) 

1. Siswa bersama-sama guru membuat kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari hari ini. (aktif) 

2. Siswa dan Guru melakuakan refleksi. 

“Dari pembelajaran hari ini, adakah yang ingin berkomentar?” 

3. Siswa diberi tugas untuk mempelajari materi keseluruhan tentang segitiga. 

“Demikian pembelajaran pada hari ini, untuk tugas di rumah, pelajari 

materi keliling dan luas segitiga.” 

4. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

VIII. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  : Lembar diskusi 

2. Bentuk instrumen : Soal Uraian 

 

IX. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Nurharini, D & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 

Jakarta: BSE 

2. LKS 2 

3. Software GeoGebra 

 

Semarang, 21 April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika      Guru Praktikan 

 

 

 

Maryuni Soleh, S.Pd.      Gias Atikasari 

NIP 19720902 200501 1 002     NIM 4101410060 
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Lampiran 23 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Kendal 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke  : 3 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (1 pertemuan) 

I. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

6.2 Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam 

menentukan rumus keliling segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesai-kan 

maslah yang berkaitan dengan menghitung keliling segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam 

menemukan rumus luas segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesaikan 

maslah yang berkaitan dengan menghitung luas daerah segitiga. 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi Think-Talk-Write (TTW) berbantuan GeoGebra dan LKS 3 diharapkan 

siswa: 

1. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menentukan 

rumus keliling segitiga; 
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2. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesaikan maslah 

yang berkaitan dengan menghitung keliling segitiga; 

3. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menemukan 

rumus luas segitiga; 

4. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesaikan maslah 

yang berkaitan dengan menghitung luas daerah segitiga. 

V. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Keliling Segitiga 

Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang 

membatasinya. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisinya. 

 
Gambar 2.13 Keliling segitiga ABC 

 

Keliling ∆ABC = AB + BC + AC 

= c + a + b 

= a + b + c 

Jadi keliling ∆ABC adalah a + b + c 

Sehingga suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah a, b, dan c, 

kelilingnya (K) adalah : 

K = a + b + c 

Keterangan: 

K = keliling segitiga 

a, b, c = panjang sisi-sisi segitiga (Nurharini & Wahyuni, 2008: 246-247) 
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2. Luas Segitiga 

Untuk menentukan luas segitiga, dapat dilakukan dengan membuat garis 

bentu sehingga terbentuk persegi panjang. Sehingga luas segitiga diperoleh dari 

setengah luas persegi panjang tersebut. Perhatikan Gambar 2.15 berikut ini. 

 
Gambar 2.15 Langkah-langkah Mencari Luas Segitiga JKL 

Untuk menentukan luas ∆ JKL di atas, dapat dilakukan dengan membuat 

pemetaan seperti pada Gambar 2.15 

Misalkan setiap petak itu mempunyai ukuran luas 1 satuan luas, maka luas 

seluruh petak adalah 12 x 7 satuan luas yaitu 84 satuan luas.  

Kemudian tarik garis tinggi pada titik L sehingga akan tampak seperti gambar di 

bawah ini. 

 
Gambar 2.16 

 Karena ∆ JLM memiliki luas setengah dari JLMN maka luas ∆ JLM = 
 

 
 . JM 

x ML 

 Karena ∆ KLM memiliki luas setengah dari MKOL jadi luas ∆ KLM = 
 

 
 . 

KM x ML 

Jadi luas ∆ JKL  = luas ∆ JLM + luas ∆ KLM 

N O 
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 = 
 

 
 . JM x ML + 

 

 
 . KM x ML 

 = 
 

 
. ML (JM + KM) 

Karena ML merupakan tinggi dari segitiga JKL yang ditarik dari titik M dan 

tegak lurus sisi JK maka JK disebut alas segitiga dan ML disebut tinggi segitiga. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan jika suatu segitiga panjang alasnya  a 

dan tingginya t maka luasnya (L) adalah 

 

 

VI. MODEL DAN STRATEGI PEMBELAJARAN 

Metode Pembelajaran : Kooperatif 

Strategi Pembelajaran : Think-Talk-Write (TTW) 

VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Pendahuluan (10 menit) 

7. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan memberi salam pada siswa. 

(Disiplin) 

8. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas dan membagian LKS 3 kepada masing-

masing siswa. 

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 

9. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang segitiga, yaitu jenis-jenis 

segitiga berdasarkan sisi-sisinya dan besar sudutnya. Ibu harap setelah kita 

belajar materi ini kalian dapat  menemukan rumus keliling segitiga dan 

menyelesaikan msalah yang berkaitan dengan keliling segitiga.” 

10. Guru menjelaskan model pembelajaran yang digunakan yaitu model 

pembelajaran kooperatif dengan strategi Think-Talk-Write berbantuan 

GeoGebra. 

11. Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan memberi tambahan nilai bagi siswa yang mempresentasikan 

pekerjaannya. (Motivasi) 

12. Siswa memperhatikan guru yang sedang memberikan apersepsi tentang 

keliling suatu bangun datar serta tentang tinggi dan alas bangun segitiga 

(pertanyaan terlampir pada kegiatan awal LKS 3). (Apersepsi) – (Aktif) 

L = 
 

 
 x a x t 
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Kegiatan Inti (60 menit) 

Fase 2: menyajikan informasi 

17. Siswa memperhatikan guru menyajikan materi dengan bantuan software 

GeoGebra. 

18. Dengan menggunakan pertanyaan kontruktivis pada LKS 3 dan bimbingan 

guru, secara aktif siswa menentukan jenis-jenis segitiga  berdasarkan sisi-

sisinya dan berdasarkan sudutnya. Pada kegiatan ini siswa dilatih agar untuk 

berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil dan berpikir terperinci 

dalam mengerjakan LKS 3. (Think) - (Eksplorasi) – (Aktif) 

19. Dengan bimbingan guru, siswa menyelesaiakan masalah yang diberikan oleh 

guru. (Tanggung jawab) 

Fase 3: mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar 

20. Dengan petunjuk guru, siswa membentuk kelompok heterogen yang masing-

masing terdiri dari 5 siswa.  

21. Siswa dibagikan Lembar Diskusi Siswa 3 oleh guru. 

22. Siswa bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan hasil jawaban 

yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum bisa dipikirkan 

secara individu. (Talk) 

23. Masing-masing siswa menulis hasil diskusi kelompoknya pada LKS 3. 

(Write) 

24. Secara individu, siswa memikirkan kemungkinan penyelesaian soal-soal 

yang ada di Lembar Diskusi Siswa 3 dan menyelesaikan soal-soal yang 

dianggap mudah dengan penuh tanggung jawab. (Think) – (elaborasi) – 

(tanggung jawab) 

25. Siswa bergabung dengan teman satu kelompoknya untuk mendiskusikan 

hasil jawaban yang telah dipikirkan dan mencari penyelesaian yang belum 

bisa dipikirkan secara individu. Pada kegiatan ini siswa dituntut untuk 

menerapkan berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil dan berpikir 

terperinci dalam menyelesaikan Lembar Diskusi 3. (Talk) – (elaborasi) – 

(bekerja sama) 

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar 

26. Secara aktif, kelompok-kelompok yang masih kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal pada Lembar Diskusi Siswa 3 bertanya kepada guru. 

(aktif) 

Fase 5: evaluasi 
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27. Setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya, secara individu siswa 

menuliskan penyelesaian soal-soal Lembar Diskusi Siswa 3 pada lembar 

jawaban yang disediakan (Write) – (konfirmasi) – (teliti) 

28. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, siswa yang telah menyelesaikan soal-

soal pada Lembar Diskusi Siswa 3 menyajikan hasil pekerjaannya yang 

selanjutnya ditanggapi oleh siswa yang lain. (elaborasi) – (percaya diri) 

29. Jika ada siswa lain yang mempunyai penyelesaian berbeda maka siswa 

tersebut menjelaskan penyelesaian yang dibuat. (percaya diri) 

30. Guru mengkonfirmasi penyelesaian soal yang telah dikerjakan peserta didik. 

(konfirmasi) 

31. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya. (aktif) 

Fase 6: memberikan penghargaan  

32. Siswa dan kelompok yang terbaik selama pembelajaran mendapat 

penghargaan dari guru. 

Penutup (10 menit) 

33. Siswa bersama-sama guru membuat kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari hari ini. (aktif) 

34. Siswa dan guru melakuakan refleksi. 

“Dari pembelajaran hari ini, adakah yang ingin berkomentar?” 

35. Siswa diberi tugas untuk mempelajari materi keseluruhan tentang segitiga. 

“Demikian pembelajaran pada hari ini, untuk tugas di rumah, pelajari 

materi keseluruhan tentang segitiga, karena pertemuan selanjutya akan 

diadakan Ulangan.” 

36. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

VIII. PENILAIAN 

3. Teknik Penilaian  : Lembar diskusi 

4. Bentuk instrumen : Soal Uraian 
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IX. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Nurharini, D & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 

Jakarta: BSE 

2. LKS 3 

3. Software GeoGebra 

 

 

 

Semarang, 21 April 2014 

Mengetahui,  

Guru Matematika      Guru Praktikan 

 

 

 

Maryuni Soleh, S.Pd.      Gias Atikasari 

NIP 19720902 200501 1 002     NIM 4101410060 
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Lampiran 24 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Kendal 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke  : 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

I. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN BERPIKIR KREATIF 

1. Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis 

segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. (berpikir lancar). 

2. Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-

jenissegitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya (berpikir lancar). 

3. Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan sifat-sifat 

segitiga istimewa (berpikir lancar) 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran ekspositori 

diharapkan siswa: 

1. memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisi-sisinya. (berpikir lancar); 

2. memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar sudut-sudutnya (berpikir lancar); 

3. memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan sifat-sifat segitiga 

istimewa (berpikir lancar). 

V. MATERI PEMBELJARAN 

1. Definisi  Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Segitiga ABC 

Segitiga adalah gabungan tiga segmen/ ruas garis yang ditentukan oleh 

tiga titik tidak kolinier (Clemens et al., 1984: 17). Ruas garis tersebut disebut 

dengan “sisi” sedangkan titik potong kedua ruas garis tersebut disebut dengan 

“titik sudut”. Segitiga biasanya dilambangkan dengan “∆”. 

2. Jenis-jenis Segitiga 
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Berdasarkan panjang sisi-sisinya, segitiga dibedakan menjadi tiga jenis 

dan berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga juga dibedakan menjadi tiga jenis. 

a. Berdasarkan panjang sisi-sisinya 

Berdasarkan panjangsisi-sisinya, maka jenis segitiga dibedakan menjadi 

tiga macam yaitu: 

(1) Segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. 

 
(2) Segitiga sama kaki adalahsegitiga yang mempunyai dua buah sisi yang 

sama panjang dan sepasang sudut sama besar. 

 
(3) Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga buah sisi yang sama 

panjang dan tiga buah sudut sama besar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Berdasarkan besar sudut-sudutnya 
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Ditinjau dari sudut-sudutnya, segitiga dibedakan menjadi tiga. 

1) Segitiga Lancip, yaitu segitiga yang ketiga  sudutnya merupakan 

sudut lancip (besar sudut-sudut segitiganya antara 0° sampai  90°), 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 
2) Segitiga tumpul, yaitu segitiga yang satu sudutnya merupakan sudut 

tumpul (salah satu sudut pada segitiga besarnya lebih dari 90°), 

seperti pad gambar dibawah ini. 

 
3) Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu  sudutnya 

merupakan sudut siku-siku (salah satu sudut besarnya 90°), seperti 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sifat-Sifat Segitiga Istimewa 

Segitiga istimewa merupakan segitiga yang memiliki sifat-sifat 

khusus (istimewa), baik mengenai hubungan panjang sisi-sisinya maupun 

hubungan besar sudut-sudtnya. Yang merupakan segitiga istimewa di antara 

jenis-jenis segitiga adalah: 

 

 

a. Segitiga Samakaki 
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Dua buah segitiga siku-siku yang kongruen dapat membentuk sebuah segitiga 

samakaki dengan menghimpit salah satu sisi siku-siku yang sama panjang dari 

kedua segitiga tersebut. 

Perhatikan gambar berikut: 

 
Gambar 2.8 Segitiga Samakaki 

∆ACD dan ∆BCD adalah dua segitiga siku-siku yang kongruen. Sisi CD 

adalah sisi siku-siku yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut. Jadi 

∆ABC adalah segitiga samakaki dengan sisi AC = BC. 

Di dalam segitiga samakaki terdapat : 

 Dua sisi yang sama panjang, sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. 

 Dua sudut yang sama besar yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi 

yang panjangnya sama. 

 Satu susmbu simetri. 

b. Segitiga Samasisi 

Segitiga Samasisi (equilateral triangle) adalah segitiga yang mempunyai tiga 

sisi yang sama panjang (Clemens et al., 1984: 198) 

Di dalam segitiga samasisi terdapat:  

 Tiga sisi yang sama panjang. 

 Tiga sudut yang sama besar. 

 Tiga sumbu simetri. 

c. Segitiga Siku-Siku 

Segitiga siku-siku dapat dibentuk dari sebuah persegi panjang dengan menarik 

salah satu garis diagonalnya. 

Perhatikan gambar berikut. 
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Gambar 2.9 Persegi Panjang 

Bidang ABCD adalah persegi panjang. Dengan menarik diagonal AC, akan 

terbentuk dua segitiga siku-siku yang sama dan sebngun (kongruen) yaitu 

∆ABC dan ∆ADC 

Segitiga siku-siku mempunyai dua sisi siku-siku yang mengapit sudut siku-

siku dan satu sisi miring (hypoytenusa) 

 
Gambar 2.10 Segitiga Siku-siku 

∆ABC mempunyai ciri-cirisebagai berikut. 

a) AB dan BC sebagai sisi siku-siku, AC sebagai hypotenusa dan sudut ABC 

adalah sudut siku-siku. 

b) Jumlah sudut lain yang bukan siku-siku adalah 90°. 

c) Pada sebuah segitiga siku-siku, hypotenusa selalu terletak di depan sudut 

siku-siku. 

 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

Model  Pembelajaran : ekspositori 

Metode Pembelajaran : ceramah, pemberian tugas 
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VII. Langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan memberi salam pada siswa. 

(Disiplin) 

Langkah 1 Model Ekspositori : Preparation 

2. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas serta membagi LKS 1 dan lembar Kerja 

1  kepada masing-masing siswa. 

3. Guru memberikan menyampaikan materi pokok dan tujuan yang ingin 

dicapai pada pembelajaran ini. 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang segitiga, yaitu jenis-jenis 

segitiga berdasarkan sisi-sisinya dan besar sudutnya, serta sifat-sifat 

segitiga istimewa. Ibu harap setelah kalian belajar materi ini kalian dapat  

menentukan jenis-jenis segitiga  berdasarkan sisi-sisinya dan jenis-jenis 

segitiga berdasarkan besar sudutnya.” 

4. Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan memberi tambahan nilai bagi siswa yang mempresentasikan 

pekerjaannya. (Motivasi) 

5. Siswa memperhatikan guru yang sedang memberikan apersepsi tentang jenis-

jenis bangun datar  dan jenis-jenis sudut. (Apersepsi) 

Perhatikan bengun datar berikut ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbentuk apa sajakah bangun datar di 
atas? 

(1) .... 

(2) .... 

(3) .... 

(4) .... 

(5) .... 
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    Perhatikan gambar berikut! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (60 menit) 

Langkah 2 Model Ekspositori: Preparation 

37. Siswa memperhatikan dan memahami materi jenis-jenis segitiga berdasarkan 

sisi dan besar sudutnya, serta sifat-sifat segitiga istimewa yang dijelaskan 

oleh guru. 

Langkah 3 Model Ekspositori: Correlation 

38. Siswa bertanya hal yang kurang jelas jika ada dan mencatat hal yang 

dianggap penting setelah dipersilahkan oleh guru. 

39. Siswa mengerjakan LKS 1 secara individu. 

40. Siswa bertanya jika ada hal yang kurang jelas dan memperhatikan penjelasan 

guru. 

Langkah 4 Model Ekspositori: Generalization 

41. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Langkah 5 Model Ekspositori: Application 

42. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada di Lembar Kerja 1 secara individu. 

Siswa dituntut agar dapat berpikir lancar dalam mengerjakan Lembar Kerja 

1. (Eksplorasi) – (percaya diri, bertanggung jawab) 

43. Guru menginformasikan bahwa waktu pengerjaan selesai dan hasil pekerjaan 

dibahas bersama-sama. 

44. Siswa ditunjuk secara acak untuk menuliskan hasil jawabannya ke papan 

tulis dan mempresentasikan hasil jawabannya. (elaborasi) 

45. Siswa mendengarkan penegasan hasil pekerjaan yang dijelaskan oleh guru. 

Sudut apa sajakah gambar di atas? 

(1) .... 

(2) .... 

(3) .... 
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46. Guru memandu siswa untuk mencocokkan hasil pekerjaan siswa apakah 

sudah benar atau belum. (konfirmasi) 

Penutup (10 menit) 

5. Siswa dan guru melakuakn refleksi. 

“Dari pembelajaran hari ini, adakah yang ingin berkomentar?” 

6. Siswa diberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. 

7. Siswa Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

selanjutnya. 

“Demikian pembelajaran pada hari ini, untuk tugas di rumah , pelajari 

materi selanjutnya tentang besarsudut luar segitiga, dan pertidaksamaan 

segitiga.” 

8. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

VIII. PENILAIAN 

5. Teknik Penilaian  : Lembar Kerja 

6. Bentuk instrumen : Soal Uraian 

 

IX. SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Nurharini, D & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 

Jakarta: BSE 

2. LKS 1 

 

Semarang, 21 April 2014 

Mengetahui,  

Guru Matematika       Guru Praktikan 

 

 

 

Maryuni Soleh, S.Pd.       Gias Atikasari 

NIP 19720902 200501 1 002      NIM 4101410060 
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Kendal 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke  : 2 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

I. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

II. KOMPETENSI DASAR 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar 

sudut dalam suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar 

sudut luar suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan 

ketidaksamaan pada segitiga. 

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran ekspositori 

diharapkan siswa: 

1. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar sudut 

dalam suatu segitiga; 

2. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan besar sudut 

luar suatu segitiga; 
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3. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan 

ketidaksamaan pada segitiga; 

V. MATERI PEMBELJARAN 

Sudut Dalam dan Sudut Luar Segitiga 

5. Pengertian Sudut Dalam dan Sudut Luar Segitiga 

Sudut luar segitiga adalah sudut yang bersisian dengan salah satu sudut 

segitiga itu. Sudut segitiga yang dimaksud tidak lain adalah sudut dalam 

segitiga itu sendiri. Pengertian tentang sudut dalam segitiga dapatditurunkan dari 

pengertian segitiga yaitu sudut yang terbentuk dariperpotongan dua sisi yang 

berdekatan dari suatu segitiga. 

6. Sudut dalam Segitiga 

Teorema: 

Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah 180°. 

Bukti: 

Misalkan dipunyai segitiga ABC, kita buat perpanjangan dari salah satu 

sisisegitiga ABC, missal sisi AC kita perpanjang melalui titik D. Melalui titik 

Cbuat garis sejajar sisi AB. Sebagai ilustrasi amatilah Gambar 1! 

 
Kita peroleh: 

∠DCE = ∠CAB (karena sehadap) 

∠BCE = ∠ABC (karena sudut dalam berseberangan) 

∠ACB , ∠BCE , ∠DCE terletak dalam satu garis dan berpelurus 

Diperoleh: 

∠ACB + ∠BCE + ∠DCE = 180°. 

Karena ∠DCE = ∠CAB dan ∠BCE = ∠ABC , maka 

∠ACB + ∠ABC + ∠CAB = 180°. 

Jadi, terbukti jumlah sudut segitiga sama dengan 180°. 

 

 

 

7. Sudut Luar Segitiga 
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Teorema:  

Ukuran sebuah sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua ukuran 

sudutdalam lainya (Clemens et al., 1984: 209). 

Bukti: 

 
Perhatikan Gambar 2. 

∠CBD disebut sudut luar. 

∠A, ∠C dan ∠ABC disebut sudut dalam 

∠ABC dan ∠CBD saling berpelurus 

∠CBD = 180 ° - ∠ABC........ (1) 

Jumlah sudut-sudut segitiga = 1800, maka 

∠A + ∠C + ∠ABC = 180° 

∠A + ∠C = 180° - ∠ABC......(2) 

Dari bentuk persamaan (1) dan (2) di ats didapatkan: 

∠CBD = 180° - ∠ABC  

∠A + ∠C = 180° - ∠ABC 0  

Karena bentuk ruas kanan kedua persamaan di atas sama, maka nilai ruas 

kirinya juga sama, sehingga 

∠CBD = ∠A + ∠C 

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jmlah dua sudut dalam yang 

tidak berpelurus dengan sudut luar itu. 

8. Ketidaksamaan pada sisi segitiga 

Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah panjang dua sisi segitiga 

adalah lebih panjang daripada sisi ketiga (Clemens et al., 1981: 244). Jika 

suatu segitiga memiliki sisi a, b, dan c maka berlaku salah satu 

pertidaksamaan berikut.  

a. a + b >c  

b. a + c >b  

c. b + c >a  

Ketidaksamaan tersebut disebut ketidaksamaan segitiga (Nuharini & Wahyuni, 

2008: 244). 

VI. METODE PEMBELAJARAN 

Model  Pembelajaran : ekspositori 

Metode Pembelajaran : ceramah, pemberian tugas 
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VII. Langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan (10 menit) 

6. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan memberi salam pada siswa. 

(Disiplin) 

Langkah 1 Model Ekspositori: Preparation 

7. Guru memberikan menyampaikan materi pokok dan tujuan yang ingin dicapai 

pada pembelajaran ini. 

8. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas serta membagi LKS 2 dan Lembar Kerja 

2  kepada masing-masing siswa. 

9. Siswa bersama-sama denga guru berdoa sebelum memulai pembelajaran. 

10. Guru menanyakan kabar dan kehadiran siswa. 

11. Guru menyiapkan kondisi kelas dan siswa menyiapkan alat pembelajaran. 

12. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang besar sudut luar dan sudut 

dalam segitiga serta ketidaksamaan sisi pada segitiga. Ibu harap setelah 

kalian belajar materi ini kalian dapat  menentukan besar sudut luar dan sudut 

dalam segitiga serta ketidaksamaan sisi pada segitiga.” 

13. Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan memberi tambahan nilai bagi siswa yang mempresentasikan 

pekerjaannya. (motivasi) 

14. Siswa memperhatikan guru yang sedang memberikan apersepsi tentang sifat 

sudut jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga (garis lain). 

Perhatikan gambar berikut ini ! 
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Kegiatan Inti (60 menit) 

Langkah 2 Model Ekspositori: Preparation 

47. Siswa memperhatikan dan memahami materi besar sudut dalam dan luar 

segitiga serta pertidaksamaan segitiga yang dijelaskan oleh guru. 

Langkah 3 Model Ekspositori: Correlation 

48. Siswa bertanya hal yang kurang jelas jika ada dan mencatat hal yang dianggap 

penting setelah dipersilahkan oleh guru. 

49. Siswa mengerjakan LKS 2 secara individu.  

50. Siswa bertanya jika ada hal yang kurang jelas dan memperhatikan penjelasan 

guru. 

Langkah 4 Model Ekspositori: Generalization 

51. Siswa dengan penduan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

Langkah 5 Model Ekspositori: Application 

52. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada di Lembar Kerja 2 secara individu. 

Siswa dituntut agar dapat berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir orisinil, 

dan berpikir terperinci dalam mengerjakan Lembar Kerja 2. (Eksplorasi) – 

(percaya diri, bertanggung jawab) 

53. Guru menginformasikan bahwa waktu pengerjaan selesai dan hasil pekerjaan 

dibahas bersama-sama. 

54. Guru menunjuk secara acak siswa untuk menuliskan hasil jawabannya ke 

papan tulis (elaborasi) 

1. Sudut apa sajakah yang saling berpelurus?  

Jawab: .... 

2. Mengapa disebut sudut yang saling berpelurus? 

Jawab: .... 

3. Berapakah jumlah sudut yang saling berpelurus? 

Jawab: .... 

4. Manakah sudut yang sehadap? Apakah sudut yang sehadap besarnya 

sama? 

Jawab: .... 

5. Sudut manakah yang merupakan sudut dalam berseberangan? Apakah 

besar sudut dalam berseberangan sama? 

Jawab: .... 
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55. Siswa mendengarkan penegasan hasil pekerjaan yang dijelaskan oleh guru. 

Guru memandu siswa untuk mencocokkan hasil pekerjaan siswa apakah sudah 

benar atau belum. (konfirmasi) 

Penutup (10 menit) 

9. Siswa dan guru  melakuakan refleksi. 

“Dari pembelajaran hari ini, adakah yang ingin berkomentar?” 

10. Siswa diberikan  tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. 

11. Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

“Demikian pembelajaran pada hari ini, untuk tugas di rumah, pelajari materi 

selanjutnya tentang menentukan rumus keliling segitiga dan menyelesaikan 

msalaha yang berkaitan dengan menghitung keliling segitiga.” 

12. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

VIII. PENILAIAN 

7. Teknik Penilaian  : Lembar Kerja 

8. Bentuk instrumen : Soal Uraian 

IX. SUMBER PEMBELAJARAN 

3. Nurharini, D & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 

Jakarta: BSE 

4. LKS 2 

 

 

 

Semarang, 21 April 2014 

Mengetahui,  

Guru Matematika       Guru Praktikan 

 

 

 

Maryuni Soleh, S.Pd.       Gias Atikasari 

NIP 19720902 200501 1 002      NIM 4101410060 

 

  



246 
 

 

Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : MTs Negeri Kendal 

Kelas/ Semester : VII/ Genap 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Pertemuan ke  : 3 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

X. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

XI. KOMPETENSI DASAR 

6. 2   Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

XII. INDIKATOR PENCAPAIAN BERPIKIR KREATIF 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam 

menentukan rumus keliling segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesai-kan 

maslah yang berkaitan dengan menghitung keliling segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam 

menemukan rumus luas segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran 

yang berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, 

yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir 

orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesai-kan 

maslah yang berkaitan dengan menghitung luas daerah segitiga. 

XIII. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran ekspositori 

diharapkan siswa: 

5. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menentukan 

rumus keliling segitiga; 

6. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesai-kan maslah 

yang berkaitan dengan menghitung keliling segitiga; 

7. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menemukan 

rumus luas segitiga; 



247 
 

 

8. memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang 

berbeda-beda (berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang 

lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), 

memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesai-kan maslah 

yang berkaitan dengan menghitung luas daerah segitiga. 

XIV. MATERI PEMBELJARAN 

 

1. Keliling Segitiga 

Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi 

yang membatasinya. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.13 Keliling segitiga ABC 

Keliling ∆ABC = AB + BC + AC 

= c + a + b 

= a + b + c 

Jadi keliling ∆ABC adalah a + b + c 

Sehungga suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya adalah a, b, dan c, 

kelilingnya (K) adalah : 

K = a + b + c 

Keterangan: 

K = keliling segitiga 

a, b, c = panjang sisi-sisi segitiga (Nurharini & Wahyuni, 2008: 246-247) 

2. Luas Daerah Segitiga 

Untuk menentukan luas segitiga, dapat dilakukan dengan membuat garis 

bentu sehingga terbentuk persegi panjang. Sehingga luas segitiga diperoleh dari 

setengah luas persegi panjang tersebut. Perhatikan Gambar 2.15 berikut ini. 
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Gambar 2.14 Langkah-langkah Mencari Luas Segitiga JKL 

Untuk menentukan luas ∆ JKL di atas, dapat dilakukan dengan membuat 

pemetaan seperti pada Gambar 2.15 

Misalkan setiap petak itu mempunyai ukuran luas 1 satuan luas, maka luas 

seluruh petak adalah 12 x 7 satuan luas yaitu 84 satuan luas.  

Kemudian tarik garis tinggi pada titik L sehingga akan tampak seperti gambar di 

bawah ini. 

 
Gambar 2.16 

 Karena ∆ JLM memiliki luas setengah dari JLMN maka luas ∆ JLM = 
 

 
 . JM 

x ML 

 Karena ∆ KLM memiliki luas setengah dari MKOL jadi luas ∆ KLM = 
 

 
 . 

KM x ML 

Jadi luas ∆ JKL  = luas ∆ JLM + luas ∆ KLM 

 = 
 

 
 . JM x ML + 

 

 
 . KM x ML 

 = 
 

 
. ML (JM + KM) 

N O 
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Karena ML merupakan tinggi dari segitiga JKL yang ditarik dari titik M dan 

tegak lurus sisi JK maka JK disebut alas segitiga dan ML disebut tinggi segitiga. 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan jika suatu segitiga panjang alasnya  a 

dan tingginya t maka luasnya (L) adalah 

 

 

 

XV. METODE PEMBELAJARAN 

Model  Pembelajaran : ekspositori 

Metode Pembelajaran : ceramah, pemberian tugas 

XVI. Langkah-langkah pembelajaran 

Pendahuluan (10 menit) 

15. Guru memasuki ruang kelas tepat waktu dan memberi salam pada siswa. 

(Disiplin) 

Langkah 1 Model Ekspositori: Preparation 

16. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas serta membagi LKS 2 dan lembar Kerja 

2  kepada masing-masing siswa. 

17. Guru memberikan menyampaikan materi pokok dan tujuan yang ingin 

dicapai pada pembelajaran ini. 

“Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keliling segitiga dan luas 

daerah segitiga. Ibu harap setelah kita belajar materi ini kalian dapat  

menemukan rumus keliling segitiga dan menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan keliling segitiga, serta dapat menemukan luas daerah 

segitiga dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling 

segitiga.” 

18. Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

dengan memberi tambahan nilai bagi siswa yang mempresentasikan 

pekerjaannya. (Motivasi) 

19. Siswa memperhatikan guru yang sedang memberikan apersepsi tentang 

keliling suatu bangun datar serta tentang tinggi dan alas bangun segitiga 

(pertanyaan terlampir pada kegiatan awal LKS 3). (Apersepsi) – (Aktif) 

Kegiatan Inti (60 menit) 

Langkah 2 Model Ekspositori: Preparation 

56. Siswa memperhatikan dan memahami materi tentang keliling segitiga dan 

luas daerah segitiga yang sedang dijelaskan oleh guru. 

Langkah 3 Model Ekspositori: Correlation 

57. Siswa bertanya hal yang kurang jelas jika ada dan mencatat hal yang 

dianggap penting setelah dipersilahkan oleh guru. 

58. Siswa mengerjakan LKS 3 secara individu. 

59. Siswa bertanya jika ada hal yang kurang jelas dan memperhatikan penjelasan 

guru. 

Langkah 4 Model Ekspositori: Generalization 

60. Siswa dengan panduan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

L = 
 

 
 x a x t 
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Langkah 5 Model Ekspositori: Application 

61. Siswa mengerjakan soal-soal yang ada di Lembar Kerja 3 secara individu. 

Siswa dituntut agar dapat berpikir lancar, berpikir luwes, berpikir 

orisinil, dan berpikir terperinci dalam mengerjakan Lembar Kerja 2. 

(Eksplorasi) – (percaya diri, bertanggung jawab) 

62. Guru menginformasikan bahwa waktu pengerjaan selesai dan hasil pekerjaan 

dibahas bersama-sama. 

63. Guru menunjuk secara acak siswa untuk menuliskan hasil jawabannya ke 

papan tulis (elaborasi) 

64. Siswa mendengarkan penegasan hasil pekerjaan yang dijelaskan oleh guru. 

Guru memandu siswa untuk mencocokkan hasil pekerjaan siswa apakah 

sudah benar atau belum. (konfirmasi) 

Penutup (10 menit) 

13. Siswa dan guru melakuakn refleksi. 

“Dari pembelajaran hari ini, adakah yang ingin berkomentar?” 

14. Siswa diberi tugas untuk mempelajari materi selanjutnya. 

15. Guru menyebutkan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 

“Demikian pembelajaran pada hari ini, untuk tugas di rumah, pelajari 

materi keseluruhan tentang segitiga, karena pertemuan selanjutya akan 

diadakan Ulangan.” 

16. Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

 

XVII. PENILAIAN 

9. Teknik Penilaian  : Lembar Kerja 

10. Bentuk instrumen : Soal Uraian 

XVIII. SUMBER PEMBELAJARAN 

5. Nurharini, D & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 

Jakarta: BSE 

6. LKS 3 

 

 

 

 

 Semarang, 21 April  2014 

Mengetahui,  

Guru Matematika       Guru Praktikan 

 

 

 

Maryuni Soleh, S.Pd.       Gias Atikasari 

NIP 19720902 200501 1 002      NIM 4101410060 
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Lampiran 27 

TAMPILAN MEDIA GEOGEBRA PERTEMUAN 1 
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Lampiran 28  

TAMPILAN MEDIA GEOGEBRA PERTEMUAN 2 
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Lampiran 29 

TAMPILAN MEDIA GEOGEBRA PERTEMUAN 3 
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Lampiran 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan bengun datar berikut ini ! 

 

 

 

 

  

NAMA  : 

KELAS   : 

NO. ABSEN : LKS 1 

Lembar Kegiatan Siswa 1 

Satuan Pendidikan  :  SMP/MTs 
Mata Pelajaran        :  Matematika 
Kelas/Semester          :  VII/2 
Materi Pokok : Segitiga 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 
 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudut 

Indikator  :  

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-

sisinya. (berpikir lancar). 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut-

sudutnya (berpikir lancar). 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan sifat-sifat segitiga istimewa (berpikir lancar) 

Prasyarat 

Prasyarat : 

 Memahami jenis-jenis bangun datar. 

 Memahami jenis-jenis sudut. 

 

Berbentuk apa sajakah bangun datar di 
samping? 

(6) .... 

(7) .... 

(8) .... 

(9) .... 

(10) .... 
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Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pengertian segitiga 

Perhatikan tayangan pada GeoGebra  dan penjelasan guru di depan kelas! 

Apa yang dapat kalian simpulkan? 
 

 

B. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya 

Perhatikan tayangan pada GeoGebra  dan penjelasan guru di depan kelas! 

Apa yang dapat kalian simpulkan? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membentuk sudut apa sajakah gambar di atas? 

(4) .... 

(5) .... 

(6) .... 

Segitiga adalah .... 

Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya 

1. .... 

Alasan : .... 

2. .... 

Alasan: .... 

3. .... 

Alasan: .... 



257 
 

 

C. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya 

Perhatikan tayangan pada GeoGebra  dan penjelasan guru di depan kelas! 

Apa yang dapat kalian simpulkan? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Menetukan sifat-sifat segitiga istimewa 

a. Segitiga siku-siku 

Perhatikan tampilan pada GeoGebra dan penjelasan guru! 

Sifat apakah yang dimiliki oleh segitiga siku-siku? 
 

 

 

 

 

b. Segitiga sama kaki 

Perhatikan tampilan pada GeoGebra dan penjelasan guru! 

Sifat apakah yang dimiliki oleh segitiga sama kaki? 
 

 

 

c. Segitiga sama sisi 

Perhatikan tampilan pada GeoGebra dan penjelasan guru! 

Sifat apakah yang dimiliki oleh segitiga sama kaki? 

  

Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya 

1. .... 

Alasan: .... 

2. .... 

Alasan : .... 

3. .... 

Alasan: .... 
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1. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya yaitu: 

a. .... 

b. .... 

c. .... 

2. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya yaitu: 

a. .... 

b. .... 

c. .... 

3. Sifat segitiga istimewa 

a. Sifat segitiga siku-siku 

1) .... 

2) .... 

b. Sifat segitiga sama kaki 

1) .... 

2) .... 

c. Sifat segitiga sama sisi 

1) .... 

2) .... 
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Lampiran 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NAMA  : 

KELAS   : 

NO. ABSEN : 
LKS 2 

Lembar Kegiatan Siswa 2 

Satuan Pendidikan  :  SMP/MTs 
Mata Pelajaran        :  Matematika 
Kelas/Semester          :  VII/2 
Materi Pokok : Segitiga 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 
 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudut 
Indikator  :  

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam 

menentukan besar sudut dalam suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam 

menentukan besar sudut luar suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam 

menentukan ketidaksamaan pada segitiga. 

Prasyarat 

Prasyarat : 

 Memahami sudut berpelurus. 

 Memahami hubungan antarsudut 
jika dua garis sejajar dipotong oleh 
garis lain. 
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Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

 

 

 

 

   Gambar  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sudut Dalam Segitiga 

Perhatikan tampilan pada GeoGebra dan penjelasan guru! 

Apakah jumlah sudut dalam segitiga adalah 180°? Buktikan! 

 

 

 

 

 

6. Sudut apa sajakah yang saling berpelurus?  

Jawab: .... 

7. Mengapa disebut sudut yang saling berpelurus? 

Jawab: .... 

8. Berapakah jumlah sudut yang saling berpelurus? 

Jawab: .... 

9. Manakah sudut yang sehadap? Apakah sudut yang sehadap besarnya 

sama? 

Jawab: .... 

10. Sudut manakah yang merupakan sudut dalam berseberangan? Apakah 

besar sudut dalam berseberangan sama? 

Jawab: .... 
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B. Sudut Luar Segitiga 

Perhatikan tampilan pada GeoGebra dan penjelasan guru! 

Apakah besar sebuah sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua ukuran 

sudut lainnya? Buktikan! 

   

 

 

 

 

 

Perhatikan Gambar (2)! 

∠C2 disebut .... 

∠A , ∠B dan ∠C1 adalah .... 

(dengan menggunakan bantuan sudut dalam segitiga dan sudut yang saling 

berpelurus, buktikan bahwa ∠C2 = ∠A + ∠B) 

Bukti: 

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

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

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

...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar (1) , buatlah garis melalui titik C dan sejajar dengan AB! 

(dengan bantuan gambar tersebut serta memanfaatkan sifat sudut 

sehadap dan sudut dalam berseberangan buktikan bahwa ∠CAB + ∠ABC 

+ ∠ACB = 180°!) 

Bukti: 

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

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

Gambar (1) 

 

Gambar (2) 
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C. Ketidaksamaan pada segitiga 

Perhatikan tampilan pada GeoGebra dan penjelasan guru! 

Apa yang dapat kalian simpulkan? 

 

 

 

 

 

 

Soal: 

Selidiki manakah yang dapat membentuk segitiga dari tiga garis yang 

panjangnya diketahui berikut! 

a. 6 cm, 4,5 cm, dan 7 cm; 

b. 10 cm, 6 cm, dan 3 cm; 

c. 5,5 cm, 7,5 cm, dan 6 cm 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah .... 

 

 

2. Ukuran sebuah sudut luar segitiga sama dengan .... 

 

 

3. Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah panjang dua sisi adalah 

.... 
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Lampiran 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

NAMA  : 

KELAS   : 

NO. ABSEN  : 

LKS 3 

Lembar Kegiatan Siswa 3 

Satuan Pendidikan  :  SMP/MTs 
Mata Pelajaran        :  Matematika 
Kelas/Semester          :  VII/2 
Materi Pokok : Segitiga 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 
 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator  :  

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menentukan rumus keliling 

segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam 

menyelesai-kan maslah yang berkaitan dengan menghitung keliling segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menemukan rumus luas segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang 

diberikan kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam 

menyelesaikan maslah yang berkaitan dengan menghitung luas daerah segitiga. 

 

Prasyarat 

Prasyarat : 

Keliling suatu bangun datar 
Alas dan tinggi suatu segitiga 
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Masih ingatkah kalian keliling suatu  bagun datar? 

Apa yang dimaksud keliling suatu bangun datar? 

 

 

  

 

Perhatikan segitiga berikut ini ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling suatu bangun datar merupakan .... 

Berbentuk apa sajakah bangun datar di samping? 

(11) Sebutkan sisi-sisi pada segitiga ABC ! 

Jawab: .... 

(12) Apabila AB sebagai alas segitiga ABC, maka tinggi segitiga adalah... 

(13) Apabila BC sebagai alas segitiga ABC, maka tinggi segitiga adalah... 

(14) Apabila AC sebagai alas segitiga ABC, maka tinggi segitiga adalah... 
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1. Keliling segitiga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai segitiga ABC seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

1. Ada berapakah banyaknya sisi segitiga ABC? 

Jawab: .... 

2. Sebutkan sisi-sisi yang membatasi segitiga ABC ! 

Jawab : .... 

3. Berapakah panjang sisi AB? 

Jawab: .... 

4. Berapakah pankang BC? 

Jawab: .... 

5. Berapakah panjang AC? 

Jawab: .... 

6. Berapakah jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasi segitiga 

ABC? 

Jawab: .... 
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Panjang sisi AB adalah c, panjang sisi BC adalah a, panjang sisi AC adalah b. 

Berapakah keliling segitiga ABC? 

 

 

 

 

2. Luas Daerah Segitiga 

Tampilan pada GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika AB = 7 satuan luas, BC = 4 satuan luas 

Berapakah luas ABCD? .... 

Berapakah luas ADEF? .... 

Berapakah luas AFE? .... 

Berapakah luas BCEF? .... 

Berapakah luas BEF? .... 

Jadi berapakah luas daerah segitiga ABE ? 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling segitiga ABC =  
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Apakah AB merupakan alas segitiga ABE? .... 

Apakah EF merupakan tinggi segitiga ABE? .... 

Jadi bagaimana rumus mencari luas daerah segitiga ABE? 

 

 

 

 

A. Masalah 1 

Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

PQRS merupakan bangun persegi panjang. Tentukanlah luas daerah 

segitiga PQS ! 

 

 

 

 

  

Luas = ... 

Jawab: 
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1. Jika diketahui segitiga dengan panjang sisi a, b, dan c, maka rumus 

kelilingnya:  

 

 

 

2. Berdasarkan tampilan pada GeoGebra, masalah 1, dan masalah 2, 

maka dapat disimpulkan rumus mencari luas daerah segitiga sebagai 

berikut. 

 

 

  

Keliling = ... 

Luas daerah segitiga = .... 
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Lampiran 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

NAMA  : 

KELAS   : 

NO. ABSEN  : 

LKS 1 

Lembar Kegiatan Siswa 1 

Satuan Pendidikan  :  SMP/MTs 
Mata Pelajaran        :  Matematika 
Kelas/Semester          :  VII/2 
Materi Pokok : Segitiga 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 
 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudut 

Indikator  :  

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

panjang sisi-sisinya. (berpikir lancar). 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan 

besar sudut-sudutnya (berpikir lancar). 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar dalam menentukan sifat-sifat segitiga istimewa 

(berpikir lancar). 

 

Prasyarat 

Prasyarat : 

 Memahami jenis-jenis bangun datar. 

 Memahami jenis-jenis sudut. 
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Perhatikan bengun datar berikut ini ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berbentuk apa sajakah bangun datar di 
samping? 

(15) .... 

(16) .... 

(17) .... 

(18) .... 

(19) .... 

Membentuk sudut apa sajakah gambar di atas? 

(7) .... 

(8) .... 

(9) .... 
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A. Pengertian segitiga 

Perthatikan bangun datar berikut! 

 
Disebut bangun datar apakah bangun di atas? .... 

Unsur-unsur apa sajakah yang dimiliki bnagun di atas? 

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

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

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

Jadi apa yang dimaksud dengan bangun datar segitiga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segitiga adalah .... 
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B. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya 

1. Perhatikan bangun segitiga berikut! 

 

 
  

 

Ukurlah panjang sisi-sisi segitiga ABC! 

AB = ...    cm 

BC = ...    cm 

AC = ...    cm 

Adakah ukuran sisi-sisi yang sama? .... 

Dengan melihat ukuran panjang sisi-sisinya, disebut segitiga apakah ∆ABC 

tersebut? Jelaskan! 

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

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

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

2. Perhatikan bangun segitiga berikut! 
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Ukurlah panjang sisi-sisi segitiga DEF! 

DE = ...    cm 

EF = ...    cm 

DF = ...    cm 

Adakah ukuran sisi-sisi yang sama? .... 

Dengan melihat ukuran panjang sisi-sisinya, disebut segitiga apakah ∆DEF 

tersebut? Jelaskan! 

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

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

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

3. Perhatikan bangun segitiga berikut! 

 

Ukurlah panjang sisi-sisi segitiga GHI! 

GH = ...    cm 

HI = ...    cm 

GI = ...    cm 

Adakah ukuran sisi-sisi yang sama? .... 

Dengan melihat ukuran panjang sisi-sisinya, disebut segitiga apakah ∆GHI 

tersebut? Jelaskan! 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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C. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya 

1. Perhatikan segitiga berikut! 

 
 

Ukurlah besar setiap sudut segitiga ABC! 

Besar ∠A = ... 

Besar ∠B = ... 

Besar ∠C = ... 

Berdasarkan besar sudutnya, disebut segitiga apakah segitiga ABC 

tersebut? Jelaskan! 

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

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

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

2. Perhatikan segitiga berikut! 

 

Ukurlah besar setiap sudut segitiga ABC! 

Besar ∠D = ... 

Besar ∠E = ... 

Besar ∠F = ... 
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Berdasarkan besar sudutnya, disebut segitiga apakah segitiga DEF 

tersebut? Jelaskan! 

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

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

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

3. Perhatikan segitiga berikut! 

 
Ukurlah besar setiap sudut segitiga ABC! 

Besar ∠G = ... 

Besar ∠H = ... 

Besar ∠I = ... 

Berdasarkan besar sudutnya, disebut segitiga apakah segitiga GHI 

tersebut? Jelaskan! 

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

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

........................................................................................................................................ 
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D. Menetukan sifat-sifat segitiga istimewa 

a. Segitiga siku-siku 

Perhatikan segitiga berikut! 

 
Apakah ∠E + ∠F = ∠D? Buktikan! 

Sifat apakah yang dimiliki oleh segitiga siku-siku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Segitiga sama kaki 

Perhatkan segitiga berikut! 
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1. Ukurlah setiap sisi segitiga ABC! 

2. Apakah terdapat ukuran sisi yang sama? 

3. Ukurlah setiap sudut segitiga ABC! 

4. Apakah terdapat sudut yang sama besar? 

Sifat apa sajakah yang dimiliki segitiga sama kaki? 
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c. Segitiga sama sisi 

Perhatikan segitiga berikut! 

 
1. Ukurlah panjang setiap sisi segitiga ABC! 

2. Apakah terdapat ukuran panjang yang sama? 

3. Ukurlah besar setiap sudut ABC! 

4. Apakah terdapat sudut yang sama besar? 

Sifat apakah yang dimiliki oleh segitiga sama kaki? 
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1. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya yaitu: 

a. .... 

b. .... 

c. .... 

2. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya yaitu: 

a. .... 

b. .... 

c. .... 

3. Sifat segitiga istimewa 

a. Sifat segitiga siku-siku 

1) .... 

2) .... 

b. Sifat segitiga sama kaki 

1) .... 

2) .... 

c. Sifat segitiga sama sisi 

1) .... 

2) .... 

3) .... 
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Lampiran 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NAMA  : 

KELAS   : 

NO. ABSEN  : 

LKS 2 

Lembar Kegiatan Siswa 2 

Satuan Pendidikan  :  SMP/MTs 
Mata Pelajaran        :  Matematika 
Kelas/Semester          :  VII/2 
Materi Pokok : Segitiga 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 
 

Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudut 

Indikator  :  
 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan 

kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan 

besar sudut dalam suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan 

kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan 

besar sudut luar suatu segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda 

(berpikir luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan 

kebanyakan orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menentukan 

ketidaksamaan pada segitiga. 

Prasyarat 

Prasyarat : 

 Memahami sudut berpelurus. 

 Memahami hubungan antarsudut jika dua 
garis sejajar dipotong oleh garis lain. 
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Perhatikan gambar berikut ini ! 

 

 

 

 

 

  

 

   Gambar  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sudut apa sajakah yang saling berpelurus?  

Jawab: .... 

12. Mengapa disebut sudut yang saling berpelurus? 

Jawab: .... 

13. Berapakah jumlah sudut yang saling berpelurus? 

Jawab: .... 

14. Manakah sudut yang sehadap? Apakah sudut yang sehadap 

besarnya sama? 

Jawab: .... 

15. Sudut manakah yang merupakan sudut dalam berseberangan? 

Apakah besar sudut dalam berseberangan sama? 

Jawab: .... 
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A. Sudut Dalam Segitiga 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar (1) , buatlah garis melalui titik C dan sejajar dengan AB! 

(dengan bantuan gambar tersebut serta memanfaatkan sifat sudut 

sehadap dan sudut dalam berseberangan buktikan bahwa ∠CAB + 

∠ABC + ∠ACB = 180°!) 

Bukti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gambar (1) 
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B. Sudut Luar Segitiga 

Perhatikan gambar berikut! 

  
 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan Gambar (2)! 

∠CBD disebut .... 

∠A , ∠ABC dan ∠C adalah .... 

(dengan menggunakan bantuan sudut dalam segitiga dan sudut yang saling 

berpelurus, buktikan bahwa ∠CBD = ∠A + ∠C) 

Bukti: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Gambar (2) 
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C. Ketidaksamaan pada segitiga 

Perhatikan segitiga berikut! 

 
 

Ukurlah panjang setiap sisi segitiga ABC! 

Apakah panjang AB+BC > AC? 

Apakah panjang BC+AC > AB? 

Apakah panjang AB + AC > BC? 

Apa yang dapat kalian simpulkan? 

 

 

 

 

 

 

 

Soal: 

Selidiki manakah yang dapat membentuk segitiga dari tiga garis yang 

panjangnya diketahui berikut! 

a. 6 cm, 4,5 cm, dan 7 cm; 

b. 10 cm, 6 cm, dan 3 cm; 

c. 5,5 cm, 7,5 cm, dan 6 cm 
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Jawab: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................... 
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1. Jumlah ukuran sudut dalam segitiga adalah .... 

 

 

2. Ukuran sebuah sudut luar segitiga sama dengan .... 

 

 

3. Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah panjang dua sisi adalah 

.... 
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Lampiran 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NAMA  : 

KELAS   : 

NO. ABSEN  : 

LKS 3 

Lembar Kegiatan Siswa 3 

Satuan Pendidikan  :  SMP/MTs 
Mata Pelajaran        :  Matematika 
Kelas/Semester          :  VII/2 
Materi Pokok : Segitiga 
Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 
 

Kompetensi Dasar : Menghitung keliling dan luas daerah segitiga serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator  :  

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menentukan rumus keliling segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda (berpikir 

luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan 

orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesai-kan maslah yang 

berkaitan dengan menghitung keliling segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar) dalam menemukan rumus luas segitiga. 

 Siswa memiliki arus pemikiran yang lancar (berpikir lancar), arah pemikiran yang berbeda-beda (berpikir 

luwes), memberikan jawaban yang tidak lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan kebanyakan 

orang (berpikir orisinil), memperinci detail-detai (berpikir terperinci) dalam menyelesaikan maslah yang 

berkaitan dengan menghitung luas daerah segitiga. 

 

Prasyarat 

Prasyarat : 

Keliling suatu bangun datar 
Alas dan tinggi suatu segitiga 
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Masih ingatkah kalian keliling suatu  bagun datar? 

Apa yang dimaksud keliling suatu bangun datar? 

 

 

  

Perhatikan segitiga berikut ini ! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling suatu bangun datar merupakan .... 

Berbentuk apa sajakah bangun datar di samping? 

(20) Sebutkan sisi-sisi pada segitiga ABC ! 

Jawab: .... 

(21) Apabila AB sebagai alas segitiga ABC, maka tinggi segitiga adalah... 

(22) Apabila BC sebagai alas segitiga ABC, maka tinggi segitiga adalah... 

(23) Apabila AC sebagai alas segitiga ABC, maka tinggi segitiga adalah... 
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3. Keliling segitiga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipunyai segitiga ABC seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

7. Ada berapakah banyaknya sisi segitiga ABC? 

Jawab: .... 

8. Sebutkan sisi-sisi yang membatasi segitiga ABC ! 

Jawab : .... 

9. Berapakah panjang sisi AB ? 

Jawab: .... 

10. Berapakah pankang BC? 

Jawab: .... 

11. Berapakah panjang AC? 

Jawab: .... 

12. Berapakah jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasi segitiga 

ABC? 

Jawab: .... 
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Panjang sisi AB adalah c, panjang sisi BC adalah a, panjang sisi AC adalah b. 

Berapakah keliling segitiga ABC? 

 

 

 

4. Luas Segitiga 

A. Masalah 1 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika AB = 7 satuan luas, BC = 4 satuan luas 

Berapakah luas ABCD? .... 

Berapakah luas ADEF? .... 

Berapakah luas AFE? .... 

Berapakah luas BCEF? .... 

Berapakah luas BEF? .... 

Jadi berapakah luas daerah segitiga ABE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling segitiga ABC =  
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Apakah EF merupakan garis tinggi segitiga ABE? .... 

Apakah AB merupakan alas segitiga ABE? .... 

Jadi bagaimana rumus mencari luas daerah segitiga ABE? 

 

 

 

 

B. Masalah 2 

Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

PQRS merupakan bangun persegi panjang. Tentukanlah luas daerah 

segitiga PQS ! 

 

 

 

 

  

Luas = ... 

Jawab: 
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1. Jika diketahui segitiga dengan panjang sisi a, b, dan c, maka rumus 

kelilingnya:  

 

 

 

2. Berdasarkan masalah 1, dan masalah 2, maka dapat disimpulkan rumus 

mencari luas daerah segitiga sebagai berikut. 

 

 

  

Keliling = ... 

Luas daerah segitiga = .... 
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Lampiran 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan dan diskusikan soal-soal di bawah ini ! 

1. Sebutkan jenis-jenis segitiga beserta karakteristiknya! Lengkapi dengan gambar! 

2. Perhatikan gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan nama segitiga dari gambar di atas! 

3. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki segitiga berikut. 

a. Segitiga siku-siku 

b. Segitiga sama kaki 

c. Segitiga sama sisi 

  

Lembar Diskusi 1 

Nama Anggota Kelompok: 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 
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Lampiran 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan dan diskusikan soal-soal di bawah ini ! 

1. Afgan kan membuat sapu tangan berbentuk segitiga. Salah satu sudut dari sapu tangan 

tersebut berukuran 40°. Berapakah besar sudut lain yang mungkin, agar sapu tangan 

tersebut membentuk segitiga lancip! Jawablah pertanyaan lebih dari satu jawaban! 

 

2. Ibu meminta Vino untuk menggambar segitiga ABC dengan ∠A berukuran 30° lebih 

dari ∠B. V  o keb   u     membu    e        er ebu . B   u  h A   

menggambar segitiga ABC! (Buatlah 3 gambar yang memenuhi syarat!) 

 

3. Selidiki manakah yang dapat membentuk segitiga dari tiga garis yang panjangnya 

diketahui berikut. 

a. 10 cm, 6 cm, dan 3 cm. 

b. 6 cm, 7 cm, dan 7 cm. 

c. 13 cm, 7 cm, dan 5 cm. 

 

 

 

 

 

Lembar Diskusi 2 

Nama Anggota Kelompok: 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 
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Lampiran 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini ! 

11. Maldini mempunyai sebuah karton berbentuk persegi panjanng. Ukuran panjangnya 

adalah 15 cm dan lebarnya 10 cm. Maldini membuat dua pola segitiga seperti gambar 

berkut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas 

segitiga AEF dan luas segitiga ACE ! 

 

 

 

 

 

Lembar Diskusi 3 

Nama  : 

Kelas   : 

No. Absen ; 
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12. Pada bangun persegi panjang di bawah, luas daerah ABCD adalah 96 cm
2
 dan 

panjang AE adalah 8 cm. Tentukan luas daerah segitiga yang diarsir ! 

 

 

 

 

 

13. Perhatikan gambar berikut ! 

 
 Pada bangun jajar genjang di atas, luas daerah ABCD adalah 48 cm

2
 dan tinggi jajar 

genjang adalah 8 cm. Hitung luas daerah segitiga DEF ! 
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Lampiran 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini ! 

1. Sebutkan jenis-jenis segitiga beserta karakteristiknya! Lengkapi dengan gambar! 

2. Perhatikan gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebutkan nama segitiga dari gambar di atas! 

3. Sebutkan sifat-sifat yang dimiliki segitiga berikut. 

a. Segitiga siku-siku 

b. Segitiga sama kaki 

c. Segitiga sama sisi 

  

Lembar Kerja 1 

Nama  : 

Kelas   : 

No. Absen ; 
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Lampiran 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini ! 

4. Afgan kan membuat sapu tangan berbentuk segitiga. Salah satu sudut dari sapu tangan 

tersebut berukuran 40°. Berapakah besar sudut lain yang mungkin, agar sapu tangan 

tersebut membentuk segitiga lancip! Jawablah pertanyaan lebih dari satu jawaban! 

 

5. Ibu meminta Vino untuk menggambar segitiga ABC dengan ∠A berukuran 30° lebih 

dari ∠B. V  o keb   u     membu    e        er ebu . B   u  h A   

menggambar segitiga ABC! (Buatlah 3 gambar yang memenuhi syarat!) 

 

6. Selidiki manakah yang dapat membentuk segitiga dari tiga garis yang panjangnya 

diketahui berikut. 

d. 10 cm, 6 cm, dan 3 cm. 

e. 6 cm, 7 cm, dan 7 cm. 

f. 13 cm, 7 cm, dan 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lembar Kerja 2 

Nama  : 

Kelas   : 

No. Absen ; 
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Lampiran 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini ! 

14. Maldini mempunyai sebuah karton berbentuk persegi panjanng. Ukuran panjangnya 

adalah 15 cm dan lebarnya 10 cm. Maldini membuat dua pola segitiga seperti gambar 

berkut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas 

segitiga AEF dan luas segitiga ACE ! 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja 3 

Nama  : 

Kelas   : 

No. Absen ; 
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15. Pada bangun persegi panjang di bawah, luas daerah ABCD adalah 96 cm
2
 dan 

panjang AE adalah 8 cm. Tentukan luas daerah segitiga yang diarsir ! 

 

 

 

 

 

16. Perhatikan gambar berikut ! 

 
 Pada bangun jajar genjang di atas, luas daerah ABCD adalah 48 cm

2
 dan tinggi jajar 

genjang adalah 8 cm. Hitung luas daerah segitiga DEF ! 
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Lampiran 42 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah : MTs Negeri Kendal 

Pertemuan ke- : 1 

Hari/ Tanggal : Jumat/ 25 April 2014 

Berilah penilaianan dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aktivitas 
Dilakukan 

Keterangan 
YA TIDAK 

I. PENDAHULUAN    

1. Guru memulai pelajaran dengan tepat waktu 

dan mengawali pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

√   

2. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√   

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing 

siswa. 

   

4. Guru menyampaikan dan menuliskan materi 

pookok di papan tulis. 

√   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. √   

6. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa. √   

7. Guru menggali pengetahuan prasyarat siswa 

melalui tanya jawab dengan bantuan 

GeoGebra. 

√  Sebelumya guru 

memperkenalkan 

software GeoGebra 

kepada siswa. 

II. KEGIATAN INITI    

8. Guru membimbing siswa mempelajari materi 

dengan bantuan GeoGebra. 

√   

9. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

masalah dalam LKS secara individu. 

√   

10. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang 

heterogen dengan masing-masing anggota 

kelompok berjumlah 5 orang 

√   

11. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

mengkomunikasikan atau berdiskusi dalam 

kelompoknya.  

√   

12 Guru meminta masing-masing siswa 

merumuskan jawaban pada LKS yang telah 

didiskusikan. 

√   

13. Guru membagikan Lembar Diskusi kepada 

setiap siswa. 

√   
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14. Guru meminta siswa untuk memikirkan 

jawaban  Lembar Diskusi secara individu. 

√   

15. Guru membimbing agar siswa berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir 

terperinci dalam mengerjakan Lembar Diskusi. 

√  Pada pertemuan 1 guru 

hanya membimbing 

siswa untuk berpikir 

lancar. 

16. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

mengkomunikasikan atau mendiskusikan 

Lembar Diskusi dalam kelompik masing-

masing. 

√   

17. Guru membimbing kelompok-kelompok yang 

masih kesulitan dalam mengerjakan Lembar 

Diskusi. 

√   

18. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. 

√   

19. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

terhadap hasil diskusi serta memberi penjelasan 

materi tambahan jika ada yang kurang 

√   

20. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencatat materi yang perlu dicatat. 

√   

21 Guru memberikan penghargaan kepada siswa  

dan kelompok terbaik selama pembelajaran. 

   

III. PENUTUP    

22. Guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

√   

23.  Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran. 

√   

24. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

√   

25. Guru mengakhiri pembelajaran dan 

mengucapkan salam. 

√   

 

  Kendal, 25 April 2014 

  Observer 

 

   Istirita Yuniastuti 
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Lampiran 43 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah : MTs Negeri Kendal 

Pertemuan ke- : 2 

Hari/ Tanggal : Sabtu/ 26 April 2014 

Berilah penilaianan dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aktivitas 
Dilakukan 

Keterangan 
YA TIDAK 

I. PENDAHULUAN    

1. Guru memulai pelajaran dengan tepat waktu 

dan mengawali pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

√   

2. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√   

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing 

siswa. 

   

4. Guru menyampaikan dan menuliskan materi 

pookok di papan tulis. 

√   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. √   

6. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa. √   

7. Guru menggali pengetahuan prasyarat siswa 

melalui tanya jawab dengan bantuan 

GeoGebra. 

√   

II. KEGIATAN INITI    

8. Guru membimbing siswa mempelajari materi 

dengan bantuan GeoGebra. 

√   

9. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

masalah dalam LKS secara individu. 

√   

10. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang 

heterogen dengan masing-masing anggota 

kelompok berjumlah 5 orang 

√   

11. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

mengkomunikasikan atau berdiskusi dalam 

kelompoknya.  

√   

12 Guru meminta masing-masing siswa 

merumuskan jawaban pada LKS yang telah 

didiskusikan. 

√   

13. Guru membagikan Lembar Diskusi kepada √   
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setiap siswa. 

14. Guru meminta siswa untuk memikirkan 

jawaban  Lembar Diskusi secara individu. 

√   

15. Guru membimbing agar siswa berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir 

terperinci dalam mengerjakan Lembar Diskusi. 

√   

16. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

mengkomunikasikan atau mendiskusikan 

Lembar Diskusi dalam kelompik masing-

masing. 

√   

17. Guru membimbing kelompok-kelompok yang 

masih kesulitan dalam mengerjakan Lembar 

Diskusi. 

√   

18. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. 

√   

19. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

terhadap hasil diskusi serta memberi penjelasan 

materi tambahan jika ada yang kurang 

√   

20. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencatat materi yang perlu dicatat. 

√   

21 Guru memberikan penghargaan kepada siswa  

dan kelompok terbaik selama pembelajaran. 

   

III. PENUTUP    

21. Guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

√   

22.  Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran. 

√   

23. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

√   

24. Guru mengakhiri pembelajaran dan 

mengucapkan salam. 

√   

 

  Kendal, 26 April 2014 

  Observer 

 

   Istirita Yuniastuti 
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Lampiran 44 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah : MTs Negeri Kendal 

Pertemuan ke- : 3 

Hari/ Tanggal : Selasa/ 29 April 2014 

Berilah penilaianan dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aktivitas 
Dilakukan 

Keterangan 
YA TIDAK 

I. PENDAHULUAN    

1. Guru memulai pelajaran dengan tepat waktu 

dan mengawali pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

√   

2. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√   

3 Guru membagikan LKS kepada masing-masing 

siswa. 

   

4. Guru menyampaikan dan menuliskan materi 

pookok di papan tulis. 

√   

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. √   

6. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa. √   

7. Guru menggali pengetahuan prasyarat siswa 

melalui tanya jawab dengan bantuan 

GeoGebra. 

√   

II. KEGIATAN INITI    

8. Guru membimbing siswa mempelajari materi 

dengan bantuan GeoGebra. 

√   

9. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

masalah dalam LKS secara individu. 

√   

10. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang 

heterogen dengan masing-masing anggota 

kelompok berjumlah 5 orang 

√   

11. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

mengkomunikasikan atau berdiskusi dalam 

kelompoknya.  

√   

12 Guru meminta masing-masing siswa 

merumuskan jawaban pada LKS yang telah 

didiskusikan. 

√   

13. Guru membagikan Lembar Diskusi kepada 

setiap siswa. 

√   

14. Guru meminta siswa untuk memikirkan √   
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jawaban  Lembar Diskusi secara individu. 

15. Guru membimbing agar siswa berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir 

terperinci dalam mengerjakan Lembar Diskusi. 

√   

16. Guru memberi kesempatan siswa untuk 

mengkomunikasikan atau mendiskusikan 

Lembar Diskusi dalam kelompik masing-

masing. 

√   

17. Guru membimbing kelompok-kelompok yang 

masih kesulitan dalam mengerjakan Lembar 

Diskusi. 

√   

18. Guru memberi kesempatan pada setiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. 

√   

19. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

terhadap hasil diskusi serta memberi penjelasan 

materi tambahan jika ada yang kurang 

√   

20. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mencatat materi yang perlu dicatat. 

√   

21 Guru memberikan penghargaan kepada siswa  

dan kelompok terbaik selama pembelajaran. 

   

III. PENUTUP    

22. Guru membimbing siswa untuk menarik 

kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

√   

23.  Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran. 

√   

24. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

√   

25. Guru mengakhiri pembelajaran dan 

mengucapkan salam. 

√   

 

  Kendal, 29 April 2014 

  Observer 

 

   Istirita Yuniastuti 
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Lampiran 45 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah : MTs Negeri Kendal 

Pertemuan ke- : 1 

Hari/ Tanggal : Kamis/ 24 April 2014 

Berilah penilaianan dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aktivitas 
Dilakukan 

Keterangan 
YA TIDAK 

I. PENDAHULUAN    

1. Guru memulai pelajaran dengan tepat waktu dan 

mengawali pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

√   

2. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√   

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing 

siswa. 

√   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. √   

5. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa. √   

6. Guru menggali pengetahuan prasyarat siswa 

melalui tanya jawab. 

√   

II. KEGIATAN INITI    

6. Guru membimbing siswa mempelajari materi. √   

7. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

masalah dalam LKS secara individu. 
√   

 Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari. 
√   

8. Guru meminta siswa untuk mengerjakan Lembar 

Kerja secara individu. 
√   

9. Guru membimbing siswa agar berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir 

terperinci dalam mengerjakan Lembar Kerja. 

√  Guru hanya 

membimbing siswa 

untuk berpikir lancar 

10. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menuliskan jawabannya ke papan tulis dan 

mempresentasikannya. 

√   

11. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

terhadap pekerjaan siswa  serta memberi 

penjelasan materi tambahan jika ada yang kurang 

√   

III. PENUTUP    

12. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran. 

√   
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13. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

√   

14. Guru mengakhiri pembelajaran dan 

mengucapkan salam. 

√   

 

  Kendal, 24 April 2014 

  Observer 

 

 

   Istirita Yuniastuti 
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Lampiran 46 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah : MTs Negeri Kendal 

Pertemuan ke- : 2 

Hari/ Tanggal : Jumat/ 25 April 2014 

Berilah penilaianan dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aktivitas 
Dilakukan 

Keterangan 
YA TIDAK 

I. PENDAHULUAN    

1. Guru memulai pelajaran dengan tepat waktu dan 

mengawali pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

√   

2. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√   

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing 

siswa. 

√   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. √   

5. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa. √   

6. Guru menggali pengetahuan prasyarat siswa 

melalui tanya jawab. 

√   

II. KEGIATAN INITI    

6. Guru membimbing siswa mempelajari materi. √   

7. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

masalah dalam LKS secara individu. 
√   

 Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari. 
√   

8. Guru meminta siswa untuk mengerjakan Lembar 

Kerja secara individu. 
√   

9. Guru membimbing siswa agar berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir 

terperinci dalam mengerjakan Lembar Kerja. 

√   

10. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menuliskan jawabannya ke papan tulis dan 

mempresentasikannya. 

√   

11. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

terhadap pekerjaan siswa  serta memberi 

penjelasan materi tambahan jika ada yang kurang 

√   

III. PENUTUP    
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12. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran.  

√   

13. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

√   

14. Guru mengakhiri pembelajaran dan 

mengucapkan salam. 

√   

 

  Kendal, 25 April 2014 

  Observer 

 

 

   Istirita Yuniastuti 
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Lampiran 47 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah : MTs Negeri Kendal 

Pertemuan ke- : 3 

Hari/ Tanggal : Sabtu / 28 April 2014 

Berilah penilaianan dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai. 

No. Aktivitas 
Dilakukan 

Keterangan 
YA TIDAK 

I. PENDAHULUAN    

1. Guru memulai pelajaran dengan tepat waktu dan 

mengawali pelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

√   

2. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa sebelum 

mengikuti pelajaran. 

√   

3. Guru membagikan LKS kepada masing-masing 

siswa. 

√   

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. √   

5. Guru menyampaikan motivasi kepada siswa. √   

6. Guru menggali pengetahuan prasyarat siswa 

melalui tanya jawab. 

√   

II. KEGIATAN INTI    

6. Guru membimbing siswa mempelajari materi. √   

7. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan 

masalah dalam LKS secara individu. 
√   

 Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang 

materi yang dipelajari. 
√   

8. Guru meminta siswa untuk mengerjakan Lembar 

Kerja secara individu. 
√   

9. Guru membimbing siswa agar berpikir lancar, 

berpikir luwes, berpikir orisinil, dan berpikir 

terperinci dalam mengerjakan Lembar Kerja. 

√   

10. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

menuliskan jawabannya ke papan tulis dan 

mempresentasikannya. 

√   

11. Guru memberikan konfirmasi dan penguatan 

terhadap pekerjaan siswa  serta memberi 

penjelasan materi tambahan jika ada yang kurang 

√   

III. PENUTUP    



312 
 

 

12. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap kegiatan pembelajaran.  

√   

13. Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

√   

14. Guru mengakhiri pembelajaran dan 

mengucapkan salam. 

√   

 

  Kendal, 28 April 2014 

  Observer 

 

 

   Istirita Yuniastuti 
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Lampiran 48 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Nama Guru  : Gias Atikasari 

Pertemuan ke- : 1  

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda denagn memberi tanda cek (√) pada kolom yang harus diisi. 

Kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pangamatan Anda! 

Keterangan Skala Penilaian: 

Skor 1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 20% 

Skor 2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

20 % < presentase aktivitas siswa ≤ 40 % 

Skor 3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

40 % < presentase kativitas siswa ≤ 60 % 

Skor 4 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 

60 % < presentase aktivitas siswa ≤ 80% 

Skor 5 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 80% 

No Langkah-langkah pembelajaran 
Skor Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Siswa siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyiapkan 

alat tulis dan buku pelajaran. 

   √   

2. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

  √    

3. Siswa memperhatikan motivasi dari 

guru. 

   √   

4. Siswa memperhatikan guru yang 

sedang memberikan apersepsi. 

    √ Menggunakan bantuan 

GeoGebra. 

5. Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan apersepsi dari guru. 

    √  

6. Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi. 

  √   Menggunakan bantuan 

GeoGebra. 

7. Siswa  secara individu siswa   √    
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manjawab pertanyaan yang ada di 

LKS. 

8. Siswa menulis hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

   √   

9. Secara individu, siswa memikirkan 

penyelesaian soal-soal yang  ada di 

Lembar Diskusi/ Lembar Kerja. 

  √    

10. Secara individu siswa menuliskan 

penyelesaian soal-soal Lembar 

Diskusi/ Lembar Kerja pada lembar 

jawaban yang disediakan. 

   √   

11. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya ke depan kelas. 

  √    

12 Siswa menanggapi pekerjaan siswa 

yang sedang dipresentasikan. 

 √     

13. Siswa dapat berpikir lancar dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

   √   

14. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari 

   √   

15. Siswa melakuakan refleksi √      

Total      52 

Presentasi aktivitas siswa ( p ) = 
          

             
  100 =

  

  
  100 = 69,3   

Kendal, 25 April  2014 

Pengamat 

 

 

Istirita Yuniastuti 

NIM 4101410110 
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Lampiran 49 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Nama Guru  : Gias Atikasari 

Pertemuan ke- : 2  

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda denagn memberi tanda cek (√) pada kolom yang harus diisi. 

Kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pangamatan Anda! 

Keterangan Skala Penilaian: 

Skor 1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 20% 

Skor 2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

20 % < presentase aktivitas siswa ≤ 40 % 

Skor 3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

40 % < presentase kativitas siswa ≤ 60 % 

Skor 4 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 

60 % < presentase aktivitas siswa ≤ 80% 

Skor 5 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 80% 

No Langkah-langkah pembelajaran 
Skor Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Siswa siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyiapkan 

alat tulis dan buku pelajaran. 

   √   

2. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

   √   

3. Siswa memperhatikan motivasi dari 

guru. 

   √   

4. Siswa memperhatikan guru yang 

sedang memberikan apersepsi. 

    √ Menggunakan bantuan 

GeoGebra. 

5. Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan apersepsi dari guru. 

   √   

6. Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi. 

   √  Menggunakan bantuan 

GeoGebra. 

7. Siswa  secara individu siswa   √    
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manjawab pertanyaan yang ada di 

LKS. 

8. Siswa menulis hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

   √   

9. Secara individu, siswa memikirkan 

penyelesaian soal-soal yang  ada di 

Lembar Diskusi/ Lembar Kerja. 

   √   

10. Secara individu siswa menuliskan 

penyelesaian soal-soal Lembar 

Diskusi/ Lembar Kerja pada lembar 

jawaban yang disediakan. 

   √   

11. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya ke depan kelas. 

√      

12 Siswa menanggapi pekerjaan siswa 

yang sedang dipresentasikan. 

 √     

13. Siswa dapat berpikir lancar dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

   √   

14. Siswa dapat berpikir luwes dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

  √    

15. Siswa dapat berpikir orisinil 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

  √    

16. Siswa dapat berpikir terperinci 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

  √    

17. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari 

    √  

18. Siswa melakuakan refleksi   √    

Total      64 

Presentasi aktivitas siswa ( p ) = 
          

             
  100 =

  

  
  100 = 71,1  

Kendal, 26 April  2014 

Pengamat 

 

 

Istirita Yuniastuti 

NIM 4101410110 
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Lampiran 50 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Nama Guru  : Gias Atikasari 

Pertemuan ke- : 3  

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda denagn memberi tanda cek (√) pada kolom yang harus diisi. 

Kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pangamatan Anda! 

Keterangan Skala Penilaian: 

Skor 1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 20% 

Skor 2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

20 % < presentase aktivitas siswa ≤ 40 % 

Skor 3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

40 % < presentase kativitas siswa ≤ 60 % 

Skor 4 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 

60 % < presentase aktivitas siswa ≤ 80% 

Skor 5 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 80% 

No Langkah-langkah pembelajaran 
Skor Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Siswa siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyiapkan 

alat tulis dan buku pelajaran. 

   √   

2. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

    √  

3. Siswa memperhatikan motivasi dari 

guru. 

   √   

4. Siswa memperhatikan guru yang 

sedang memberikan apersepsi. 

    √ Menggunakan bantuan 

GeoGebra. 

5. Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan apersepsi dari guru. 

   √   

6. Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi. 

   √  Menggunakan bantuan 

GeoGebra. 

7. Siswa  secara individu siswa    √   



318 
 

 

manjawab pertanyaan yang ada di 

LKS. 

8. Siswa menulis hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

   √   

9. Secara individu, siswa memikirkan 

penyelesaian soal-soal yang  ada di 

Lembar Diskusi/ Lembar Kerja. 

   √   

10. Secara individu siswa menuliskan 

penyelesaian soal-soal Lembar 

Diskusi/ Lembar Kerja pada lembar 

jawaban yang disediakan. 

   √   

11. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya ke depan kelas. 

 √     

12 Siswa menanggapi pekerjaan siswa 

yang sedang dipresentasikan. 

  √    

13. Siswa dapat berpikir lancar dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

   √   

14. Siswa dapat berpikir luwes dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

  √    

15. Siswa dapat berpikir orisinil 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

  √    

16. Siswa dapat berpikir terperinci 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

  √    

17. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari 

    √  

18. Siswa melakuakan refleksi   √    

Total      68 

Presentasi aktivitas siswa ( p ) = 
          

             
  100 =

  

  
  100 = 75,5  

Kendal, 29 April 2014 

Pengamat 

 

 

Istirita Yuniastuti 

NIM 4101410110 
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Lampiran 51 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Nama Guru  : Gias Atikasari 

Pertemuan ke- : 1  

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda denagn memberi tanda cek (√) pada kolom yang harus diisi. 

Kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pangamatan Anda! 

Keterangan Skala Penilaian: 

Skor 1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 20% 

Skor 2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

20 % < presentase aktivitas siswa ≤ 40 % 

Skor 3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

40 % < presentase kativitas siswa ≤ 60 % 

Skor 4 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 

60 % < presentase aktivitas siswa ≤ 80% 

Skor 5 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 80% 

No Langkah-langkah pembelajaran 
Skor Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Siswa siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyiapkan 

alat tulis dan buku pelajaran. 

  √    

2. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

   √   

3. Siswa memperhatikan motivasi dari 

guru. 

  √    

4. Siswa memperhatikan guru yang 

sedang memberikan apersepsi. 

   √   

5. Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan apersepsi dari guru. 

  √    

6. Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi. 

   √   

7. Siswa  secara individu siswa   √    
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manjawab pertanyaan yang ada di 

LKS. 

8. Siswa menulis hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

   √   

9. Secara individu, siswa memikirkan 

penyelesaian soal-soal yang  ada di 

Lembar Diskusi/ Lembar Kerja. 

 √     

10. Secara individu siswa menuliskan 

penyelesaian soal-soal Lembar 

Diskusi/ Lembar Kerja pada lembar 

jawaban yang disediakan. 

   √   

11. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya ke depan kelas. 

 √     

12 Siswa menanggapi pekerjaan siswa 

yang sedang dipresentasikan. 

 √     

13. Siswa dapat berpikir lancar dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

  √    

14. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari 

    √  

15. Siswa melakuakan refleksi √      

Total      47 

Presentasi aktivitas siswa ( p ) = 
          

             
  100 =

  

  
  100 = 62,6  

Kendal, 24 April  2014 

Pengamat 

 

 

Istirita Yuniastuti 

NIM 4101410110 
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Lampiran 52 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Nama Guru  : Gias Atikasari 

Pertemuan ke- : 2  

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda denagn memberi tanda cek (√) pada kolom yang harus diisi. 

Kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pangamatan Anda! 

Keterangan Skala Penilaian: 

Skor 1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 20% 

Skor 2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

20 % < presentase aktivitas siswa ≤ 40 % 

Skor 3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

40 % < presentase kativitas siswa ≤ 60 % 

Skor 4 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 

60 % < presentase aktivitas siswa ≤ 80% 

Skor 5 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 80% 

No Langkah-langkah pembelajaran 
Skor Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Siswa siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyiapkan 

alat tulis dan buku pelajaran. 

  √    

2. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

   √   

3. Siswa memperhatikan motivasi dari 

guru. 

   √   

4. Siswa memperhatikan guru yang 

sedang memberikan apersepsi. 

  √    

5. Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan apersepsi dari guru. 

  √    

6. Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi. 

  √    

7. Siswa  secara individu siswa    √   
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manjawab pertanyaan yang ada di 

LKS. 

8. Siswa menulis hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

   √   

9. Secara individu, siswa memikirkan 

penyelesaian soal-soal yang  ada di 

Lembar Diskusi/ Lembar Kerja. 

   √   

10. Secara individu siswa menuliskan 

penyelesaian soal-soal Lembar 

Diskusi/ Lembar Kerja pada lembar 

jawaban yang disediakan. 

  √    

11. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya ke depan kelas. 

√      

12 Siswa menanggapi pekerjaan siswa 

yang sedang dipresentasikan. 

 √     

13. Siswa dapat berpikir lancar dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

   √   

14. Siswa dapat berpikir luwes dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

  √    

15. Siswa dapat berpikir orisinil 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

  √    

16. Siswa dapat berpikir terperinci 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

   √   

17. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari 

    √  

18. Siswa melakuakan refleksi √      

Total      58 

Presentasi aktivitas siswa ( p ) = 
          

             
  100 =

  

  
  100 = 64,4  

Kendal, 25 April 2014 

Pengamat 

 

 

Istirita Yuniastuti 

NIM 4101410110 
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Lampiran 53 

LEMBAR PENGAMATAN 

PEMBELAJARAN KELAS KONTROL 

Sekolah   : MTs Negeri Kendal 

Nama Guru  : Gias Atikasari 

Pertemuan ke- : 3  

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda denagn memberi tanda cek (√) pada kolom yang harus diisi. 

Kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pangamatan Anda! 

Keterangan Skala Penilaian: 

Skor 1 : banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 20% 

Skor 2 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

20 % < presentase aktivitas siswa ≤ 40 % 

Skor 3 : banyak siswa yang melakukan aktivitas  

40 % < presentase kativitas siswa ≤ 60 % 

Skor 4 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas 

60 % < presentase aktivitas siswa ≤ 80% 

Skor 5 : banyak peserta didik yang melakukan aktivitas > 80% 

No Langkah-langkah pembelajaran 
Skor Keterangan 

1 2 3 4 5  

1. Siswa siap mengikuti proses 

pembelajaran dengan menyiapkan 

alat tulis dan buku pelajaran. 

    √  

2. Siswa memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

   √   

3. Siswa memperhatikan motivasi dari 

guru. 

   √   

4. Siswa memperhatikan guru yang 

sedang memberikan apersepsi. 

   √   

5. Siswa menjawab pertanyaan-

pertanyaan apersepsi dari guru. 

   √   

6. Siswa memperhatikan guru 

menyajikan materi. 

  √    

7. Siswa  secara individu siswa    √   
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manjawab pertanyaan yang ada di 

LKS. 

8. Siswa menulis hasil pekerjaannya 

pada LKS. 

   √   

9. Secara individu, siswa memikirkan 

penyelesaian soal-soal yang  ada di 

Lembar Diskusi/ Lembar Kerja. 

   √   

10. Secara individu siswa menuliskan 

penyelesaian soal-soal Lembar 

Diskusi/ Lembar Kerja pada lembar 

jawaban yang disediakan. 

   √   

11. Siswa mempresentasikan hasil 

pekerjaannya ke depan kelas. 

√      

12. Siswa menanggapi pekerjaan siswa 

yang sedang dipresentasikan. 

  √    

13. Siswa dapat berpikir lancar dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

  √    

14. Siswa dapat berpikir luwes dalam 

menjawab Lembar Diskusi/ Lembar 

Kerja. 

  √    

15. Siswa dapat berpikir orisinil 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

  √    

16. Siswa dapat berpikir terperinci 

dalam menjawab Lembar Diskusi/ 

Lembar Kerja. 

  √    

17. Siswa bersama guru membuat 

kesimpulan tentang apa yang telah 

dipelajari 

    √  

18. Siswa melakuakan refleksi  √     

Total      63 

Presentasi aktivitas siswa ( p ) = 
          

             
  100 =

  

  
  100 = 70  

Kendal, 28 April  2014 

Pengamat 

 

 

Istirita Yuniastuti 

NIM 4101410110 
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Lampiran 54 

DATA NILAI HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Kelas Kontrol (Kelas VII E) 

Kode Nilai 

K-1 65 

K-2 69 

K-3 73 

K-4 60 

K-5 70 

K-6 73 

K-7 82 

K-8 84 

K-9 70 

K-10 77 

K-11 72 

K-12 71 

K-13 71 

K-14 79 

K-15 87 

K-16 74 

K-17 90 

K-18 89 

K-19 91 

K-20 76 

K-21 71 

K-22 82 

K-23 74 

K-24 73 

K-25 77 

K-26 76 

K-27 83 

K-28 89 

K-29 83 

K-30 88 

K-31 74 

K-32 85 

K-33 89 

K-34 60 

K-35 71 

K-36 73 
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DATA NILAI HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Kelas eksperimen (Kelas VII E) 

Kode Nilai 

E-1 68 

E-2 82 

E-3 87 

E-4 82 

E-5 92 

E-6 88 

E-7 80 

E-8 95 

E-9 87 

E-10 87 

E-11 82 

E-12 92 

E-13 81 

E-14 93 

E-15 80 

E-16 77 

E-17 82 

E-18 73 

E-19 80 

E-20 82 

E-21 82 

E-22 93 

E-23 88 

E-24 80 

E-25 92 

E-26 86 

E-27 68 

E-28 84 

E-29 82 

E-30 85 

E-31 90 

E-32 87 

E-33 92 
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Lampiran 55 

UJI NORMALITAS DATA DATA AKHIR 

1. Kelas Eksperimen 

Hipotesis 

H0:  data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Nilai maksimum 95 

nilai minimum 68 

rentang 27 

Banyak kelas 6,0111 

Panjang kelas 4,5 

rata-rata 83,78788 

Simpangan baku 6,498834 

jumlah data 33 

 

Uji Normalitas Data Awal menggunakanUji Chi Kuadrat 

Nilai Oi Xi Z Ztabel Luas 

Luas 

Interval 

(Li) 

Frekuensi 

Harapan (Ei) 
  = ∑

       
 

  
 

68-72 2 67,5 -2,51 0,494 0,006 0,0349 1,1517 0,624827 

73-77 2 72,5 -1,74 0,4591 0,0409 0,1251 4,1283 1,097222 

78-82 11 77,5 -0,97 0,334 0,166 0,2547 8,4051 0,801121 

83-87 8 82,5 -0,20 0,0793 0,4207 0,295 9,735 0,309217 

88-92 7 87,5 0,57 0,2157 0,7157 0,1942 6,4086 0,054576 

93-97 3 92,5 1,34 0,4099 0,9099 0,0901 2,9733 0,00024 

Jumlah 33 480 -3,50 1,992 2,2592 0,994 32,805 2,887202 
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Pengujian Hipotesis: 

Nilai 2 hitung diperoleh 2,887202 

Berdasarkan tabel 2, dengan N = 33 dk = k-3 = 6-3 = 3 adalah 7,81 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika  2hitung   2tabel. 

Karena 2,887202  7,81 artinya 2hitung   2tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berasal berdistribusi normal. 

 

2. Kelas Kontrol 

Hipotesis 

H0: data berdistribusi normal 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Nilai maksimum 91 

nilai minimum 60 

rentang 91 

Banyak kelas 6,1358 

Panjang kelas 5,1667 

rata-rata 76,5 

Simpangan baku 8,24 

jumlah data 36 
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Uji Normalitas Data Awal menggunakanUji Chi Kuadrat 

Nilai Oi Xi Z Ztabel Luas 

Luas 

Interval 

(Li) 

Frekuensi 

Harapan (Ei) 
  = ∑

       
 

  
 

60-65 3 59,5 -2,06 0,4803 0,0197 0,0704 2,5344 0,085536 

66-71 7 65,5 -1,34 0,4099 0,0901 0,1808 6,5088 0,037069 

72-77 12 71,5 -0,61 0,2291 0,2709 0,28 9,9684 0,414048 

78-83 5 77,5 0,12 0,0478 0,55 0,25 9,162 1,890662 

84-89 7 83,5 0,85 0,3023 0,80 0,14 5,0616 0,742333 

90-95 2 89,5 1,58 0,4429 0,94 0,06 2,0556 0,001504 

Jumlah 36 447 -1,46 1,9123 2,6737 0,9803 35,2908 3,71153 

 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai   hitung diperoleh 3,71153. 

Berdasarkan tabel  , dengan N = 36 dk = k-3 = 6-3 = 3 adalah 7,81 

Kriteria pengujian: H0 diterima jika   hitung    tabel. 

Karena 3,71153  7,81 artinya  hitung   tabel, maka H0 diterima. 

Jadi, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 56 

UJI HOMOGENITAS DATA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

Hipotesis: 

  : 
2

2

2

1    ( kedua kelompok homogen). 

  : 
2

2

2

1    (kedua kelompok tidak homogen). 

Kriterianya adalah H0  ditolak apabila Fhitung ≥   
 ⁄     ,   

 dengan taraf signifikan 0,05. Untuk 

menguji kesamaan varians tersebut digunakan rumus sebagai berikut. 

 =
                

                
 

 

Hasil perhitungan: 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Varians 52,44507576 68,65634921 

 

       =
                

                
 

              =
68,65634921

52,44507576
 

              = 1,30911 

  
 ⁄     ,   

 = 1,773265 

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai         =1,30911 dan   
 ⁄     ,   

 = 

1,773265. Karena Fhitung<  
 ⁄     ,   

 maka terima H0. Artinya kedua kelompok homogen. 
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Lampiran 57 

UJI HIPOTESIS I (UJI KETUNTASAN BELAJAR) 

Hipotesis: 

   :   0,745(presentase ketuntasan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII pada 

materi pokok segitiga dengan model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi TTW berbantuan GeoGebra yang mencapai nilai ≥ 80 kurang dari 

atau sama dengan 74,5%). 

   :  0,745  (presentase ketuntasan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VII 

pada materi pokok segitiga dengan model pembelajaran kooperatif dengan 

strategi TTW berbantuan GeoGebrayang mencapai nilai ≥ 80lebih 

dari74,5%). 

Kriteria: 

Kriteria pengujian adalah terima    jika        <   ,     dimana    ,     diperoleh dari 

distribusi normal baku dengan peluang  0,5    . 

Rumus: 

       = 

 

 
   

√
        

 

 

dengan 

x = banyak siswa kelas eksperimen  yang nilainya ≥ 75 

n = banyaknya seluruh siswa kelas eksperimen  

π0 = presentase ketuntasan 

 

Perhitungan: 

x= 29 

n = 33 

π0 = 0,745 

 

       = 

 

 
   

√
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            =

29

33
 0,745

√
0,745 1 0,745 

33

 

              = 1,763297 

      = 1,64 

Dari perhitungan diperoleh        = 1,763297.  Harga        dengan α = 5% adalah 1,64. 

Karena        >       maka tolak H0. Artinya presentase ketuntasan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa kelas VII pada materi pokok segitiga dengan model pembelajaran 

kooperatif dengan strategi TTW berbantuan GeoGebra yang mencapai nilai ≥ 80 lebih dari 

74,5%. 
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Lamiran 58 

UJI HIPOTESIS II (UJI PERBEDAAN RATA-RATA SATU PIHAK) 

Hipotesis: 

Ho :         (kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok kelas eksperimen 

kurang dari atau sama dengan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok 

kelas kontrol). 

Ho :       (kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok kelas eksperimen 

lebih dari kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada kelompok kelas kontrol) 

Kriteria: 

Kriteria pengujiannya adalah Hoditerima apabila              dan  Hoditolak apabila 

             

Rumus: 

 =
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

 √
 

  
+

 

  

 

dengan 

  =
    1   

 +     1   
 

  +    2
 

Keterangan: 

  : t hitung 

  ̅̅̅ : nilai rata-rata kelas eksperimen 

  ̅̅ ̅ : nilai rata-rata kelas kontrol 

   : banyaknya peserta didik kelas eksperimen 

   : banyaknya peserta didik kelas kontrol 

  
  : varians kelas eksperimen 

  
  : varians kelas kontrol 

  : varians gabungan 
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Perhitungan: 

  ̅̅̅ = 84,21 

  ̅̅ ̅ = 76,97 

   = 33 

   = 36 

  
  = 44,67 

  
  = 50,61 

  =
 33  1 44,67 +  36  1 50,61 

33 + 36  2
= 47,78 

 = 6,91 

       =
84,21  76,97

6,91√
 

  
+

 

  

= 4,346216 

 

      = 1,667239 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa        = 4,346216 dan α = 5%, n1=33, 

n2=36,      = 1,667239. Karena        <       maka tolak H0. Artinya kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik pada kelompok kelas eksperimen lebih dari kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik pada kelompok kelas kontrol 
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Lampiran 59 

DOKUMENTASI 
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Lampiran 60 

SURAT BUKTI PENELITIAN 

 

 


