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ABSTRAK 

Mustikawati, Paramita Ayu. 2014. Penerapan Pendekatan Saintifik dengan Model 

PBL untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Karakter Materi 

Segiempat. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Dr. 

Wardono, M.Si. 

 

Kata kunci : Pendekatan Saintifik, Problem Based Learning (PBL), 

Kemampuan Pemecahan Masalah, Karakter. 

 

Kemampuan pemecahan masalah dan karakter rasa ingin tahu peserta 

didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang masih rendah, untuk itu diperlukan 

sebuah inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah dan karakter peserta didik. Pendekatan saintifik dengan model PBL 

dimulai dari pemberian masalah sesuai dunia nyata sehingga peserta didik aktif 

mengkonstruk pengetahuannya serta dapat meningkatkan rasa ingin tahu peserta 

didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan saintifik dengan 

model PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan karakter 

peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada materi segiempat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang tahun pelajaran 2013/2014. Dengan teknik cluster random 

sampling, terpilih kelas VII F sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya 

menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dan kelas VII C 

sebagai kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan model ekspositori. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, tes, nontes atau angket 

dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes tertulis serta 

lembar observasi kualitas pembelajaran dan aktivitas. Uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji rata-rata pada kelas eksperimen, uji perbedaan dua rata-rata, 

uji proporsi pada kelas eksperimen, uji perbedaan dua proporsi, uji gain 

ternormalisasi, dan analisis regresi. 

Hasil analisis data akhir diperoleh: (1) kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen mencapai KKM individual; (2) kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol; (3) kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen mencapai KKM klasikal; (4) kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen yang mencapai KKM lebih baik daripada kelas kontrol; 

(5) penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah; (6) penerapan penerapan pendekatan saintifik 

dengan model PBL dapat meningkatkan karakter; dan (7) terdapat pengaruh 

positif antara aktivitas belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah. 

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan pendekatan saintifik 

dengan model PBL dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

karakter peserta didik pada materi segiempat. Bagi peneliti lain yang tertarik 

menggunakan penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL disarankan 

untuk dapat mengatur waktu agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, serta 

memajukan daya pikir manusia. Dalam Suherman dkk. (2003: 25-26) matematika 

sebagai ratu atau ibunya ilmu dimaksudkan bahwa matematika adalah sebagai 

sumber dari ilmu yang lain, dengan kata lain banyak ilmu-ilmu yang penemuan 

dan pengembangannya bergantung dari matematika. Oleh karena itu matematika 

sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan belajar matematika, kita dilatih untuk senantiasa berpikir logis 

dan kritis dalam memecahkan permasalahan. Selain itu, kejujuran, ketekunan, dan 

keuletan kita juga akan terlatih dengan matematika. Matematika tidaklah asing 

lagi, menyukai atau tidak seseorang terhadap matematika hal tersebut tetap tidak 

dapat dihindari. Seperti diketahui, bahwa kehidupan sehari-hari akan senantiasa 

berhadapan dengan matematika, baik dalam pembelajaran formal (Taman Kanak-

kanak, SD, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi), non formal maupun dalam 

kehidupan praktis sehari-hari. Matematika merupakan alat bantu kehidupan dan 

pelayan bagi ilmu-ilmu yang lain. 
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Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada 

peserta didik mulai dari Taman Kanak-kanak untuk membekali peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis dan kritis dalam memecahkan permasalahan. 

Menurut Hamruni (2012: 103) dalam proses pembelajaran peserta didik kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di 

kelas mengarahkan peserta didik untuk menghafal informasi. Otak peserta didik 

dipaksa untuk mengingat berbagai informasi tanpa dituntut memahaminya. 

Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teori 

tetapi miskin aplikasi. Pendidikan tidak diarahkan untuk membangun karakter dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Dengan kata lain, proses 

pendidikan tidak diarahkan membentuk manusia cerdas, memiliki kemampuan 

memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia 

kreatif dan inovatif. 

Pembelajaran dalam praktiknya juga mengintegrasikan pembelajaran 

karakter, dalam penelitian ini dipilih pembentukan karakter rasa ingin tahu peserta 

didik. Penerapan pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

pemecahan masalah dan karakter rasa ingin tahu peserta didik. Menurut Ardiyanto 

(2013) rasa ingin tahu itu penting dalam pembelajaran, sebab: (1) rasa ingin tahu 

membuat pikiran peserta didik menjadi aktif; (2) rasa ingin tahu membuat peserta 

didik menjadi para pengamat yang aktif; (3) rasa ingin tahu akan membuka dunia 

baru yang meantang dan menarik peserta didik untuk mempelajarinya lebih 

dalam; dan (4) rasa ingin tahu membawa kejutan-kejutan kepuasan dalam diri 

peserta didik dan meniadakan rasa bosan untuk belajar. 
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Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya mementingkan hasil tetapi juga 

proses dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan lampiran Permendikbud No. 65 

tahun 2013 tentang Standar Proses, yaitu proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Peneliti juga melihat bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan 

dalam mempelajari geometri. Kenyataan ini dapat dilihat dari daya serap peserta 

didik pada materi ini di SMP Kesatrian 2 Semarang yang datanya diperoleh dari 

laporan BSNP tentang Hasil Ujian Nasional SMP/MTs tahun pelajaran 

2011/2012. 

Tabel 1.1 Hasil UN Matematika SMP Kesatrian 2 Semarang Tahun 2011/2012 

No. 

Urut 

Kemampuan Yang 

Diuji 
Sekolah Kota/Kab. Provinsi Nasional 

1. 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

bangun datar. 

                                

 

Berdasarkan data tersebut diketahui persentase daya serap peserta didik 

untuk kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun 

datar di tingkat sekolah hanya        dari     peserta didik yang mengikuti 

Ujian Nasional. Perolehan ini tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan 

hasil yang diperoleh pada tingkat kota Semarang yang mencapai       , tingkat 

provinsi        dan tingkat nasional       . Selain itu, dari    indikator yang 



4 
 

 

ada, indikator mengenai materi luas bangun datar menempati urutan terendah 

(BSNP, 2012). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa penguasaan materi luas 

bangun datar masih rendah. 

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam mata 

pelajaran matematika, para pendidik dituntut untuk selalu meningkatkan 

pengetahuan matematikanya serta dalam pengelolaan proses pembelajarannya. 

Terutama dalam memilih model dan strategi pembelajaran yang sesuai dan tepat 

untuk diterapkan. Seorang guru harus dapat merencanakan dan melaksanakan 

suatu model dan strategi pembelajaran yang tepat terhadap suatu materi, sehingga 

pada saat proses pembelajaran di kelas guru dapat berperan sebagai fasilitator dan 

pembimbing bagi peserta didik. Sementara itu peserta didik dituntut untuk lebih 

aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sekedar menerima pelajaran dari 

guru. Oleh karena itu, dibutuhkan model-model pembelajaran sebagai sarana 

untuk mendorong keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat membentuk kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik adalah model PBL. Model pembelajaran ini 

merupakan upaya menggali pengetahuan baru peserta didik melalui pemecahan 

suatu masalah yang diberikan oleh guru. Pada model pembelajaran ini, peserta 

didik dikelompokan dalam kelompok yang terdiri 4 atau 5 peserta didik. Belajar 

dalam kelompok dengan model PBL ini memberi kesempatan kepada peserta 

didik untuk memulai belajar dengan memahami permasalahan terlebih dahulu, 
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kemudian terlibat secara langsung memunculkan berbagai solusi dalam diskusi 

kelompok sehingga mereka dapat berpikir untuk mencari penyelesaian dari soal 

tersebut. Di samping itu, peserta didik juga dapat memberikan tanggapan secara 

bebas dan dilatih untuk dapat bekerja sama serta menghargai pendapat orang lain. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul “PENERAPAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL UNTUK 

PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN 

KARAKTER MATERI SEGIEMPAT”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL mencapai KKM secara individual? 

(2) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik dari kelas yang 

menggunakan model ekspositori? 

(3) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL mencapai KKM secara klasikal yaitu 

sekurang-kurangnya     dari keseluruhan peserta didik yang mencapai nilai 

minimal   ? 
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(4) Apakah kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL yang mencapai nilai minimal    

lebih baik daripada peserta didik pada kelas yang menggunakan model 

ekspositori? 

(5) Apakah penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang? 

(6) Apakah penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat 

meningkatkan karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 

2 Semarang? 

(7) Apakah terdapat pengaruh positif antara aktivitas belajar peserta didik kelas 

VII SMP Kesatrian 2 Semarang dalam pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL terhadap kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII 

SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL mencapai KKM 

secara individual. 

(2) Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII 

SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 
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menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik dari kelas 

yang menggunakan model ekspositori. 

(3) Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII 

SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL mencapai KKM 

secara klasikal yaitu sekurang-kurangnya     dari keseluruhan peserta didik 

yang mencapai nilai minimal   . 

(4) Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII 

SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL yang mencapai nilai 

minimal    lebih baik daripada peserta didik pada kelas yang menggunakan 

model ekspositori. 

(5) Untuk mengetahui penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang. 

(6) Untuk mengetahui penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat 

meningkatkan karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 

2 Semarang. 

(7) Untuk mengetahui terdapat pengaruh positif antara aktivitas belajar peserta 

didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang dalam pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Bagi Peserta didik 

a) Sebagai paradigma baru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga 

peserta didik tidak merasa jenuh.  

b) Menumbuhkan rasa ingin tahu, kemampuan bekerja sama,  dan 

berkomunikasi.  

c) Membantu peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 

(2) Bagi Sekolah 

Pembelajaran ini diharapkan dapat memberi masukan yang baik bagi sekolah 

dalam usaha perbaikan pembelajaran sehingga kualitas pendidikan dapat 

lebih meningkat. 

(3) Bagi Guru 

a) Sebagai masukan tentang model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan rasa ingin tahu peserta didik.  

b) Sebagai motivasi untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi 

perbaikan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan 

guru itu sendiri (profesionalisme). 

(4) Bagi Peneliti 

a) Memperoleh pengalaman dalam memilih model pembelajaran. 
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b) Memperoleh bekal tambahan bagi calon guru matematika sehingga 

diharapkan dapat bermanfaat ketika terjun di lapangan.  

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Penerapan 

Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan 

pendekatan saintifik dengan model PBL untuk peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah dan karakter rasa ingin tahu peserta didik pada materi 

segiempat kelas VII. 

1.5.2 Pendekatan Saintifik 

Pada penelitian ini langkah-langkah pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran sebagaimana yang dimaksud meliputi: (1) mengamati; (2) menanya; 

(3) mengumpulkan informasi; (4) mengasosiasikan; dan (5) mengkomunikasikan. 

1.5.3 Model Problem Based Learning (PBL) 

Model PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia 

nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang keterampilan 

pemecahan masalah (Arends, 2007: 42). PBL dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam meneliti permasalahan 

dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menciptakan solusi dari 

masalah yang diberikan kepada peserta didik. Langkah-langkah dari PBL dalam 

penelitian ini sebagai berikut: (1) orientasi peserta didik pada masalah; (2) 

mengorganisasikan peserta didik dalam belajar; (3) membimbing penyelidikan 

mandiri maupun kelompok; (4) mengembangkan dan mempresentasikan hasil 

karya; dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
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1.5.4 Peningkatan 

Peningkatan mempunyai arti membuat jadi lebih tinggi. Peningkatan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

(1) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen yang belum 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik daripada kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik yang menggunakan model ekspositori. 

(3) Hasil angket karakter rasa ingin tahu kelas eksperimen sesudah menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik daripada hasil angket 

karakter rasa ingin tahu kelas eksperimen sebelum menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL. 

1.5.5 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah yang diukur adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan 

masalah menurut Polya yaitu: 

(1) memahami masalah (understanding the problem) 

(2) membuat rencana (devising a plan) 

(3) melaksanakan rencana (carrying out the plan) 

(4) melihat kembali (looking back). 
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1.5.6 Pendidikan Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh 

Samani (2013: 42) karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Pusat Kurikulum Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional sebagaimana 

dikutip oleh Samani (2013: 9) menyatakan bahwa pendidikan karakter pada 

intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 

bermoral, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, 

berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman 

dan takwa kepada Tuhan berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber dari 

agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan adalah: (1) religius; (2) jujur; (3) 

toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9) 

rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai 

prestasi; (13) bersahabat atau komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar 

membaca; (16) peduli lingkungan; (17) peduli sosial; dan (18) tanggung jawab. 

Penelitian ini membatasi pada terbentuknya karakter rasa ingin tahu peserta didik. 

1.5.7 Materi Segiempat 

Materi segiempat merupakan salah satu materi yang dibahas dalam mata 

pelajaran matematika SMP kelas VII semester genap. Materi segiempat yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah persegi panjang dan persegi. 

1.5.8 KKM 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah batas minimal kriteria 

kemampuan yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran. KKM 



12 
 

 

ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas kompetensi, sumber daya 

pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran, dan tingkat kemampuan rata-

rata nilai peserta didik. KKM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) KKM individual, yaitu batas minimal nilai yang harus diperoleh peserta didik 

untuk dapat dikatakan tuntas adalah   . Nilai di bawah    artinya peserta 

didik belum tuntas. 

(2) KKM klasikal, yaitu batas minimal banyaknya peserta didik yang mencapai 

nilai minimal    adalah sebesar    . Artinya jika banyaknya peserta didik 

yang mencapai KKM individual kurang dari     maka KKM klasikal 

tersebut belum tuntas. 

1.6 Sistematika Penuliasan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang akan 

diuraikan sebagai berikut: 

(1) Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

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

gambar, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian Isi 

Pada bagian isi terdiri dari lima bab, adapun kelima bab tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Bab I : Pendahuluan 

Pendahuluan berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi: landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian 

Metode penelitian berisi: metode penentuan objek penelitian, variabel 

penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, metode pengumpulan 

data, instrumen penelitian, dan metode analisis data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi: hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

Bab V : Penutup 

Penutup berisi: simpulan dan saran. 

(3) Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran. 



 

14 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Menurut Rifai & Anni (2010: 82)  menyatakan bahwa belajar merupakan 

proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup 

segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Menurut Slameto 

sebagaimana dikutip oleh Hamdani (2011: 20) belajar adalah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan menurut Piaget sebagaimana dikutip oleh Sanjaya 

(2007: 124) bahwa belajar pada dasarnya merupakan proses individu 

mengkontruksi atau membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman. 

Dari ketiga 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 dalam upaya 

pembelajaran. Menurut Hamdani (2011: 22), prinsip-prinsip belajar dalam 

pembelajaran adalah (1) kesiapan belajar; (2) perhatian; (3) motivasi; (4) 
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keaktifan peserta didik; (5) mengalami sendiri; (6) pengulangan; (7) materi 

pelajaran yang menantang; (8) balikan dan penguatan; dan (9) perbedaan 

individual. Sedangkan menurut Hosnan (2014: 8), ada beberapa prinsip belajar 

yaitu: (1) perhatian dan motivasi; (2) keaktifan; (3) ketelibatan langsung; (4) 

pengulangan; (5) tantangan; (6) balikan dan penguatan; dan (7) perbedaan 

individual. Penjelasan secara rinci sebagai berikut: 

(1) Perhatian dan motivasi 

Dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, guru 

dituntut menimbulkan perhatian dan motivasi belajar peserta didik. Prinsip ini 

penting karena tanpa perhatian dan motivasi belajar, proses belajar peserta 

didik akan mengarah pada hasil yang kurang memuaskan. Belajar tidak dapat 

dipaksa dan tidak dapat dilimpahkan orang lain, sebaliknya hanya mungkin 

terjadi apabila peserta didik mempunyai kesadaran, kepedulian, dan motivasi 

tinggi terhadap proses pembelajaran yang dialami. 

(2) Keaktifan 

Peserta didik memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu 

merencanakan sesuatu untuk mencari, menemukan, dan menggunakan 

pengetahuan yang diperolehnya. Karena itu proses pembelajaran janganlah 

didominasi guru yang cenderung menimbulkan sikap pasif peserta didik. 

(3) Ketelibatan langsung 

Guru harus mampu mengupayakan agar peserta didik dapat terlibat 

langsung secara aktif dalam proses pembelajaran, baik individual maupun 

kelompok, dengan cara memecahkan masalah maupun dengan cara lainnya.  
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(4) Pengulangan  

Pengulangan untuk melatih berbagai daya yang ada pada diri peserta 

didik, yakni daya: mengamati, menanggapi, mengingat, merasakan, berpikir, 

dan sebagainya. Mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang. 

(5) Tantangan  

Guru perlu berupaya memberikan materi pelajaran yang dapat 

menantang dan menimbulkan semangat belajar peserta didik. Materi pelajaran 

yang disampaikan secara tuntas oleh guru akan mengakibatkan tidak 

menantang dan tidak menarik bagi peserta didik sehingga tidak menimbulkan 

semangat belajar bagi peserta didik.  

(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 peserta didik setelah belajar melalui penggunaan metode-metode ini 

akan membuat peserta didik terdorong untuk belajar lebih giat dan 

bersemangat. 

(7) Perbedaan individual  

Peserta didik dipandang sebagai individual yang unik dan berbeda 

satu sama lain. Perbedaan itu berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar 

peserta didik, sehingga proses pembelajaran yang bersifat klasikal perlu 

memperhatikan perbedaan ini. 
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Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa proses mengajar 

bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, 

tetapi suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik untuk merekonstruksi 

sendiri pengetahuannya sehingga mampu menggunakan pengetahuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.1.2 Teori Belajar Piaget 

Menurut Piaget, sebagaiman dikutip oleh Ibrahim & Nur (2005: 17-18), 

anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan secara terus menerus berusaha 

memahami dunia sekitarnya. Rasa ingin tahu ini memotivasi anak untuk secara 

aktif membangun tampilan dalam otak anak tentang lingkungan sekitarnya. 

Sedangkan menurut Piaget, sebagaimana yang dikutip oleh Rifai & Anni (2010: 

25-26), Piaget mengemukakan empat konsep perkembangan kognitif antara lain: 

(1) skema; (2) asimilasi; (3) akomodasi; dan (4) ekulibrium. Penjelasan secara 

rinci sebagai berikut: 

(1) Skema 

Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui 

dan memahami objek. Skema merupakan kategori pengetahuan yang 

membantu seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunianya. Dalam 

pandangan Piaget, skema meliputi kategori pengetahuan dan proses 

memperoleh pengetahuan. Dalam kehidupan seseorang, dia selalu mengalami 

sesuatu, dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman itu kemudian 

digunakan untuk memodifikasi, mengubahkan, atau mengubah skema yang 

telah dimiliki sebelumnya. 
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(2) Asimilasi 

Proses memasukkan informasi ke dalam skema yang telah dimiliki. 

Proses ini agak bersifat subjektif, karena seseorang cenderung memodifikasi 

pengalaman atau informasi yang sesuai dengan keyakinan yang telah dimiliki 

sebelumnya.  

(3) Akomodasi 

Akomodasi merupakan proses mengubah skema yang telah dimiliki 

dengan informasi baru. Akomodasi itu melibatkan kegiatan pengubahan 

skema atau gagasan yang telah dimiliki karena adanya informasi atau 

pengetahuan baru. Skema baru itu dikembangkan terus selama dalam proses 

akomodasi. 

(4) Ekulibrium 

Piaget percaya bahwa setiap anak mencoba memperoleh 

keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi dengan cara menerapkan 

mekanisme ekuilibrium. Anak mengalami kemajuan karena adanya 

perkembangan kognitif, maka penting untuk mempertahankan keseimbangan 

antara menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (asimilasi) 

dan mengubah perilaku karena adanya pengetahuan baru (akomodasi). 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 

hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. Piaget dengan teori konstruktivisnya 
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berpendapat bahwa pengetahuan akan dibentuk oleh peserta didik apabila peserta 

didik selalu mencoba membentuk pengertian dari interaksi tersebut.  

Sesuai dengan teori Piaget di atas, model PBL menghadirkan rasa ingin 

tahu peserta didik akan dihadirkan melalui pemberian permasalahan dunia nyata 

yang menarik. Selain itu peserta didik secara aktif mencari infomasi untuk 

mengkontruk sebuah pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya melalui pemecahan masalah. 

2.1.3 Teori Belajar Bruner 

Perkembangan intelektual peserta didik tergantung pada perkembangan 

kognitif. Peningkatan perkembangan kognitif ditandai dengan semakin 

meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang tidak 

rutin. Untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik, guru hendaknya 

memahami tahap-tahap perkembangan kognitif. Usia tidak menjadi dasar bagi 

Bruner dalam memahani karakteristik perkembangan kognitif. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan sesuai yang dikutip Rifai & 

Anni (2010: 32-33), Bruner memiliki keyakinan bahwa ada tiga tahap 

perkembangan kognitif, antara lain sebagai berikut: (1) tahap enaktif; (2) tahap 

ikonik; dan (3) tahap simbolik. Penjelasan secara rinci sebagai berikut: 

(1) Tahap Enaktif 

Pada tahap ini anak memahami lingkungannya. Misalnya, tidak ada 

kata yang membantu orang dewasa ketika mengajar anak berlatih naik 

sepeda. Belajar naik sepeda berarti lebih mengutamakan kecakapan motorik. 

Pada tahap ini anak memahami objek sepeda berdasarkan apa yang 
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dilakukannya, misalnya dengan memegang, menggerakkan, memukul, 

menyentuh, dan sebagainya. 

(2) Tahap Ikonik 

Pada tahap ini informasi dibawa anak melalui imageri. Anak menjadi 

tahanan atas dunia perseptualnya. Anak dipengaruhi oleh cahaya tajam, 

gangguan suara, dan gerakan. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati 

dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan 

memori visual. 

(3) Tahap Simbolik 

Pada tahap ini tindakan tanpa pemikiran terlebih dahulu dan 

pemahaman perseptual sudah berkembang. Bahasa, logika, dan matematika 

memegang peran penting. Tahap simbolik ini memberikan peluang anak 

untuk menyusun gagasan secara padat, misalnya menggunakan gambar yang 

saling berhubungan ataupun menggunakan bentuk-bentuk rumus tertentu. 

Sesuai dengan teori Bruner di atas, pada proses pembelajaran anak harus 

berperan aktif di dalam kelas karena anak dipandang sebagai pemproses, pemikir 

dan pencipta informasi. Hal tersebut sejalan dengan model PBL yang menekankan 

pada keaktifan peserta didik dalam menemukan pemecahan masalah untuk 

mendapatkan informasi atau pengetahuan baru. 

2.1.4 Teori Belajar Vygotsky 

Menurut Vygotsky, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim & Nur (2005: 18), 

perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan 

pengalaman baru dan menantang ketika mereka berusaha untuk memecahkan 
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masalah yang muncul dari pengalaman ini. Dalam upaya mendapatkan 

pemahaman, individu mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal 

yang telah dimilikinya dan membangun pengertian baru. Vygotsky percaya bahwa 

interaksi sosial dengan teman lain memacu terbentuknya ide baru dan 

memperkaya perkembangan intelektual peserta didik.  

Menurut Vygotsky, sebagaimana dikutip oleh Arends (2007: 47), peserta 

didik memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda, yaitu: tingkat 

perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan 

aktual menentukan fungsi intelektual peserta didik saat ini dan kemampuan untuk 

mempelajari sendiri hal-hal tertentu. Sedangkan tingkat perkembangan potensial 

adalah tingkat yang dapat difungsikan atau dicapai oleh peserta didik dengan 

bantuan orang lain, misalnya: guru, orang tua atau teman sebaya peserta didik 

yang lebih mampu. Zona yang terletak di antara tingkat perkembangan aktual dan 

tingkat perkembangan potensial peserta didik disebut zone of proximal 

development (ZPD). Dengan tantangan dan bantuan yang tepat dari guru dan 

teman sebaya yang lebih mampu, peserta didik maju ke ZPD tempat pembelajaran 

baru terjadi. 

Sesuai dengan teori Vygotsky di atas, pada pembelajaran dengan model 

PBL peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Guru memberikan 

suatu permasalahan yang menarik. Setiap kelompok harus dapat menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. Masing-masing anggota kelompok saling 

berinteraksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Sehingga memunculkan ide baru 

untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, dalam model PBL guru berperan 
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untuk memberi bantuan kepada peserta didik dalam mengidentifikasi dan 

memecahkan suatu masalah. 

2.1.5 Pendekatan Saintifik 

Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta 

didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip. Menurut (Hosnan, 

2014: 34) pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi dari guru saja. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran 

diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu 

dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberi tahu. 

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses, seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, menjelaskan, 

dan menyimpulkan. Dalam proses-proses tersebut, bantuan guru diperlukan. Akan 

tetapi, bantuan guru tersebut harus semakin berkurang dengan semakin bertambah 

dewasanya peserta didik atau semakin tinggi tingkatan kelas peserta didik. 

Karakteristik pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai berikut: 

(1) Berpusat pada peserta didik. 

(2) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta 

didik. 

(3) Dapat mengembangkan karakter peserta didik. 
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(4) Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum 

atau prinsip. 

Beberapa tujuan dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik sebagai 

berikut: 

(1) Meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi peserta didik. 

(2) Membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik. 

(3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana peserta didik merasa bahwa belajar 

itu merupakan suatu kebutuhan. 

(4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

(5) Melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis karya ilmiah. 

(6) Mengembangkan karakter peserta didik. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik antara lain didasarkan pada 

prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut: 

(1) Berpusat pada peserta didik. 

(2) Menghindari verbalisme. 

(3) Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengkonstruk konsep, 

hukum, dan prinsip. 

(4) Mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir peserta didik. 

(5) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan 

dalam komunikasi. 
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(6) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

(7) Memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip 

yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. 

Menurut Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 

2013 menjelaskan bahwa proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik terdiri 

atas lima pengalaman belajar pokok sesuai dengan tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Kegiatan Pembelajaran Melalui Pendekatan Saintifik 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar 

Mengamati Melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak 

(tanpa dan dengan alat). 

Menanya Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati. 

Mengumpulkan 

informasi 

Melakukan eksperimen. 

Membaca sumber lain selain buku teks. 

Mengamati objek atau kejadian atau aktivitas. 

Wawancara dengan narasumber. 

Mengasosiasikan Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau 

eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi. 

Pengelolahan informasi yang dikumpulkan dari yang 

bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai 

pada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi 

dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang 

berbeda sampai pada yang bertentangan. 

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau 

media lainnya. 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendekatan saintifik adalah 

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif 

mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip. Tahap-tahapan pendekatan saintifik 
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pada penelitian ini yaitu: (1) mengamati; (2) menanya; (3) mengumpulkan 

informasi; (4) mengasosiasikan; dan (5) mengkomunikasikan. 

2.1.6 Model Problem Based Learning (PBL) 

Model PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan 

masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar 

tentang keterampilan pemecahan masalah (Arends, 2007: 42). Menurut Tarhan et 

al. (2008: 286) menyatakan bahwa PBL merupakan salah satu aplikasi 

pembelajaran aktif dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik dan 

berfokus pada keterampilan, belajar seumur hidup, kemampuan untuk 

menerapkan pengetahuan, dan keterampilan dalam pemecahan masalah. Dalam 

PBL, masalah yang diajukan oleh guru adalah permasalahan dunia nyata dan 

menarik, sehingga peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah (Bilgin et al., 

2009). Sedangkan menurut Hamruni (2012: 107) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah sebagai aktivitas pembelajaran yang menekankan 

pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pembelajaran 

berdasarkan masalah menekankan masalah kehidupan yang bermakna bagi peserta 

didik dan peran guru dalam menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan 

memfasilitasi penyelidikan dan dialog (Hamdani, 2011: 87). 

Berdasarkan pengertian di atas nampak bahwa pembelajaran berbasis 

masalah merupakan suatu strategi yang dimulai dengan menghadapkan peserta 

didik pada suatu masalah. Masalah yang disajikan biasanya berupa masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan nyata peserta didik yang telah dipilih sesuai tujuan 

pembelajaran. Pada saat peserta didik menghadapi masalah maka peserta didik 
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dapat menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikannya dan diperlukan suatu 

pengorganisasian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Peserta didik secara 

berkelompok aktif dalam merumuskan masalah; mencari solusi; dan melaporkan 

hasil solusi dari masalah tersebut, sementara pendidik hanya sebagai fasilitator. 

Menurut Hamruni (2012: 107-108) terdapat ciri utama model PBL, 

sebagai berikut: (1) model PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran; (2) 

aktivitas pembelajarannya diarahkan untuk menyelesaikan masalah; dan (3) model 

PBL pemecahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara 

ilmiah. Penjelasan secara rinci sebagai berikut: 

(1) Model PBL merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran 

Artinya dalam implementasi model PBL ada sejumlah kegiatan yang 

harus dilakukan peserta didik. Model PBL tidak mengharapkan peserta didik 

hanya sekedar mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran. 

Namun melalui model PBL peserta didik diharapkan aktif berpikir, 

berkomunikasi, mencari dan mengola data, dan akhirnya menyimpulkan.  

(2) Aktivitas pembelajarannya diarahkan untuk menyelesaikan masalah 

Model PBL menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses 

pembelajaran, artinya tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses 

pembelajaran. 

(3) Model PBL pemecahan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir 

secara ilmiah 

Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir 

deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan 
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empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan 

tertentu; sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan 

pada data dan fakta yang jelas. 

Hamdani (2011: 87-88) langkah-langkah model PBL seperti pada tabel 

2.2. 

Tabel 2.2 Langkah-langkah Model PBL 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1  

Orientasi peserta didik pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan sarana atau logistik yang dibutuhkan. 

Guru memotivasi peserta didik untuk 

terlibat dalam aktivitas pemecahan 

masalah yang dipilih. 

Fase 2  

Mengorganisasikan peserta didik 

dalam belajar 

Guru membantu peserta didik 

mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas-tugas belajar yang terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

Fase 3  

Membimbing penyelidikan mandiri 

maupun kelompok 

Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi yang tepat, 

melaksanakan penyelidikan untuk 

mencari penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

Fase 4 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil karya 

Guru membantu peserta didik dalam 

merencanakan dan menyiapkan karya 

yang sesuai, seperti laporan dan 

membantu mereka untuk berbagi tugas 

dengan temannya. 

Fase 5  

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu peserta didik untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan dan proses-proses yang 

mereka gunakan. 

 

Sanjaya (2007: 220) dan Hamruni (2012: 114-115) menjelaskan bahwa 

model PBL mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai berikut: 

(1) Kelebihan 

a) Meningkatkan minat, motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik. 
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b) Menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 

c) Membantu peserta didik mentransfer pengetahuan peserta didik untuk 

memahami masalah dunia nyata. 

d) Membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya 

dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

e) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

f) Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

(2) Kelemahan 

a) Memerlukan waktu yang panjang dibandingkan dengan model 

pembelajaran yang lain. 

b) Ketika peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai 

kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari dapat dipecahkan, maka 

mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa PBL adalah 

pembelajaran yang menghadirkan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 

peserta didik untuk belajar tentang pemecahan masalah. Sehingga kemampuan 

pemecahan peserta didik dapat berkembang dengan baik dengan pembelajaran 

menggunakan model PBL. 
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2.1.7 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menurut Aisyah dkk. (2007: 5.4) soal-soal matematika dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu soal rutin dan soal nonrutin. Soal rutin adalah soal 

latihan biasa yang dapat diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di kelas. 

Soal jenis ini banyak terdapat dalam buku ajar dan dimaksudkan hanya untuk 

melatih peserta didik menggunakan prosedur yang sedang dipelajari di kelas. 

Sedangkan soal nonrutin adalah soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan 

pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan 

prosedur yang dipelajari di kelas. Dengan kata lain, soal nonrutin ini menyajikan 

situasi baru yang belum pernah dijumpai oleh peserta didik sebelumnya. Dalam 

situasi baru itu, ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai, tetapi cara mencapainya 

tidak segera muncul dalam benak peserta didik. 

Memberikan soal-soal nonrutin kepada peserta didik berarti melatih 

mereka menerapkan berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga 

pada akhirnya mereka mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah 

mereka pelajari untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 

soal nonrutin inilah yang dapat digunakan sebagai soal pemecahan masalah. Dan 

pemecahan masalah dalam pengajaran matematika dapat diartikan sebagai 

penggunaan berbagai konsep, prinsip, dan keterampilan matematika yang telah 

atau sedang dipelajari untuk menyelesaikan soal nonrutin.  

Keberhasilan peserta didik dalam memecahkan masalah matematika 

didukung oleh kemampuan guru dalam mengajarkan dan memfasilitasi serta 

dalam memilih metode pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan pemecahan 
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masalah. Dengan kata lain, peran guru sangat penting dalam pembelajaran 

pemecahan masalah. Selain hal tersebut, dalam memecahkan masalah juga 

dibutuhkan suatu usaha untuk mencari jalan keluar atau suatu jawaban. Jawaban 

yang diperoleh tersebut harus memperhatikan langkah-langkah atau urutan 

tertentu. 

Menurut Polya (1973: 6-19) ada empat langkah yang harus dilakukan 

untuk memecahkan suatu masalah. Adapun keempat langkah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

(1) Understanding the problem (memahami masalah), langkah ini meliputi:  

a) Apakah yang tidak diketahui, keterangan apa yang diberikan, atau 

bagaimana keterangan soal.  

b) Apakah keterangan yang diberikan cukup untuk mencari apa yang 

ditanyakan.  

c) Apakah keterangan tersebut tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan.  

d) Buatlah gambar atau tulisan notasi yang sesuai.  

(2) Devising a plan (membuat rencana), langkah-langkah ini meliputi: 

a) Pernahkah anda menemukan soal seperti ini sebelumnya, pernahkah ada 

soal yang serupa dalam bentuk lain.  

b) Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini.  

c) Perhatikan apa yang ditanyakan.  

d) Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini. 

(3) Carrying out the plan (melaksanakan rencana), langkah ini menekankan ada 

pelaksanaan rencana penyelesaian yaitu meliputi: 
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a) Memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum  

b) Bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar.  

c) Melaksanakan perhitungan sesuai dengan rencana yang dibuat.  

(4) Looking back (memeriksa kembali proses dan hasil), bagian terakhir dari 

langkah Polya menekankan pada bagaimana cara memeriksa kebenaran 

jawaban yang diperoleh, langkah ini terdiri dari:  

a) Dapat diperiksa sanggahannya.  

b) Dapatkah jawaban itu dicari dengan cara lain.  

c) Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik  

d) Menuliskan jawaban dengan lebih baik.  

Dalam mengerjakan langkah-langkah pemecahan masalah juga 

diperlukan berbagai strategi untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh 

hasil yang maksimal. Beberapa strategi yang sering digunakan menurut Polya & 

Pasmep, sebagaimana dikutip oleh Shadiq (2004: 13-14) di antaranya adalah 

sebagai berikut: (1) mencoba-coba; (2) membuat diagram; (3) mencobakan pada 

soal yang lebih sederhana; (4) membuat tabel; (5) menemukan pola; (6) memecah 

tujuan; (7) memperhitungkan setiap kemungkinan; (8) berpikir logis; (9) bergerak 

dari belakang; dan (10) mengabaikan hal yang tidak mungkin.  

Indikator kemampuan masalah pada penelitian ini merujuk pada 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 

November 2004 dalam Wardhani (2008: 18) adalah sebagai berikut: 

(1) Kemampuan menunjukkan pemahaman masalah. 

(2) Kemampuan menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk.  
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(3) Kemampuan mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

(4) Kemampuan memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara 

tepat.  

(5) Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah.  

(6) Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah.  

(7) Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin.  

Dalam penelitian ini, kemampuan pemecahan masalah yang diukur 

adalah kemampuan menyelesaikan masalah yang menggunakan langkah-langkah 

pemecahan masalah menurut Polya yaitu: (1) memahami masalah (understanding 

the problem); (2) membuat rencana (devising a plan); (3) melaksanakan rencana 

(carrying out the plan); dan (4) melihat kembali (looking back). 

2.1.8 Pendidikan Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh 

Samani (2013: 42) karakter memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Pendidikan karakter adalah 

cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan 

siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuat.  

Menurut Samani (2013: 43) karakter dipengaruhi hereditas, tak jarang 

sifat anak tidak jauh dari perilaku orangtua. Tetapi selain hereditas, faktor 
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lingkungan jauh lebih berpengaruh terhadap terbentuknya karakter seseorang. 

Berdasar hal tersebut, karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang 

membangun pribadi seseorang yang terbentuk baik karena pengaruh hereditas 

maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta 

diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementrian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Samani (2013: 9) 

menyatakan bahwa pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk 

bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, 

bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada 

Tuhan berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan adalah: (1) religius; (2) jujur; (3) toleransi; (4) 

disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin 

tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta tanah air; (12) menghargai prestasi; 

(13) bersahabat atau komunikatif; (14) cinta damai; (15) gemar membaca; (16) 

peduli lingkungan; (17) peduli sosial; dan (18) tanggung jawab. Dalam penelitian 

ini karakter yang akan diteliti hanya terfokus pada karakter rasa ingin tahu peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

2.1.9 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori merupakan bentuk pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian, sebab dalam pembelajaran 

ekspositori guru memegang peranan yang sangat dominan (Sanjaya, 2007: 179). 
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Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai pada peserta didik (Dimyati & Mudjiono, 2009: 172). 

Menurut Hamruni (2012: 80-85), langkah-langkah dalam pelaksanaan 

pembelajaran ekspositori, sebagai berikut: (1) persiapan (preparation); (2)  

penyajian (presentation); (3) korelasi (correlation); (4) menyimpulkan 

(generalization); dan (5) mengaplikasikan (application). Penjelasan secara rinci 

sebagai berikut: 

(1) Persiapan (preparation)  

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik 

untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori, keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran ekspositori 

sangat tergantung pada langkah persiapan. Beberapa hal yang harus dilakukan 

dalam langkah persiapan: (a) berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti 

yang negatif; (b) mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai; 

dan (c) bukalah file dalam otak peserta didik.  

(2) Penyajian (presentation)  

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran 

sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan guru 

dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan 

mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Karena itu, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini: (a) penggunaan 

bahasa; (b) intonasi suara; (c) menjaga kontak mata dengan peserta didik; dan 

(d) menggunakan joke-joke yang menyegarkan. 
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(3) Korelasi (correlation)  

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran 

dengan pengalaman peserta didik atau dengan hal-hal lain yang 

memungkinkan peserta didik dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur 

pengetahuan yang telah dimilikinya. Langkah korelasi dilakukan untuk 

memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk 

memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya maupun makna 

untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik 

peserta didik.  

(4) Menyimpulkan (generalization)  

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah 

yang penting dalam pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah 

menyimpulkan peserta didik akan dapat mengambil intisari dari proses 

penyajian.  

(5) Mengaplikasikan (application)  

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan peserta didik 

setelah mereka menyimak penjelasan guru. Melalui langkah ini guru dapat 

mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi 

pelajaran oleh peserta didik. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini: 

(a) dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan 

dan (b) dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang 

telah disajikan. 
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Dalam penelitian ini, model ekspositori yang dimaksud adalah model 

pembelajaran yang berorientasi kepada guru, dalam pelaksanaannya guru 

mendominasi dalam setiap proses pembelajaran. Langkah-langkah model 

ekspositori dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) persiapan (preparation); (2)  

penyajian (presentation); (3) korelasi (correlation); (4) menyimpulkan 

(generalization); dan (5) mengaplikasikan (application). 

2.1.10 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Uno (2011: 153) kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik 

serta menghasilkan luaran yang baik pula. Agar pelaksanaan pembelajaran 

berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diandalkan, maka perbaikan pengajaran 

diarahkan pada pengelolaan proses pembelajaran. Dalam hal ini bagaimana peran 

strategi pembelajaran yang dikembangkan di sekolah menghasilkan luaran 

pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Kualitas pembelajaran menyangkut tiga dimensi strategi, yaitu: (1) 

strategi pengorganisasian pembelajaran; (2) strategi penyampaian pembelajaran; 

dan (3) strategi pengelolaan pembelajaran. Ketiga strategi ini merupakan kegiatan 

pokok yang merupakan dimensi dari peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun 

indikator dari ketiga dimensi tersebut seperti pada tabel 2.3. 
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Tabel 2.3 Indikator Dimensi Perbaikan Kualitas Pembelajaran 

Dimensi Perbaikan 

Kualitas 

Pembelajaran 

Indikator Perbaikan Kualitas Pembelajaran 

Strategi 

Pengorganisasian 

Pembelajaran 

Menata bahan ajar yang akan diberikan selama satu 

caturwulan atau semester. 

Menata bahan ajar yang akan diberikan setiap kali 

pertemuan. 

Memberikan pokok-pokok materi kepada peserta didik 

yang akan diajarkan. 

Membuatkan rangkuman atas materi yang diajarkan 

setiap kali pertemuan. 

Menetapkan materi-materi yang akan dibahas secara 

bersama. 

Memberikan tugas kepada peserta didik terhadap 

materi tertentu. 

Membuat format penilaian atas penguasaan setiap 

materi. 

Strategi 

Penyampaian 

Pembelajaran 

Menggunakan metode dalam penyampaian 

pembelajaran. 

Menggunakan media dalam pembelajaran. 

Menggunakan berbagai teknik dalam pembelajaran. 

Strategi 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta 

didik. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik. 

Mengingatkan kompetensi prasyarat. 

Memberikan stimulus. 

Memberikan petunjuk belajar. 

Menimbulkan penampilan peserta didik. 

Memberikan umpan balik. 

Menilai penampilan. 

Menyimpulkan. 

 

2.1.11 Aktivitas Belajar Peserta Didik 

Dalam pembelajaran sangat diperlukan adanya suatu aktivitas yang 

mampu merangsang semua potensi peserta didik untuk berkembang secara 

optimal. Aktivitas belajar banyak macamnya, para ahli mencoba 

mengklasifikasikan antara lain Paul D. Dierich sebagaimana dikutip Hamalik 
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(2004: 172) membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok: (1) kegiatan-kegiatan 

visual; (2) kegiatan-kegiatan lisan; (3) kegiatan-kegiatan mendengarkan; (4) 

kegiatan-kegiatan menulis; (5) kegiatan-kegiatan menggambar; (6) kegiatan-

kegiatan motorik; (7) kegiatan-kegiatan mental; (8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Penjelasan secara rinci sebagai berikut: 

(1) Kegiatan-kegiatan visual  

Membaca, melihat gambar-gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, 

pameran, mengamati orang lain bekerja, atau bermain. 

(2) Kegiatan-kegiatan lisan 

Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian, 

mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, 

wawancara, diskusi. 

(3) Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi 

kelompok, mendengarkan suatu permainan, mendengarkan radio. 

(4) Kegiatan-kegiatan menulis 

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat sketsa atau 

rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 

(5) Kegiatan-kegiatan menggambar 

Menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta dan pola. 

(6) Kegiatan-kegiatan motorik 

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat 

model, menari, menyelenggarakan permainan, menari dan berkebun. 
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(7) Kegiatan-kegiatan mental 

Merenungkan, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, 

melihat hubungan-hubungan dan membuat keputusan. 

(8) Kegiatan-kegiatan emosional 

Minat, berani, tenang dan lain-lain. 

2.1.12 Segiempat 

1) Persegi panjang 

a) Definisi Persegi Panjang 

 

 

 

 

Menurut Wintarti (2008) persegi panjang ialah suatu segiempat yang 

keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Sifat-

sifat pada persegi panjang sebagai berikut: 

i. Keempat sudutnya siku-siku. 

ii. Panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. 

iii. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. 

iv. Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan saling 

berpotongan di titik pusat persegi panjang. Titik tersebut membagi 

diagonal menjadi dua bagian sama panjang. 

v. Mempunyai 2 sumbu simetri. 

vi. Mempunyai 2 sumbu putar. 

A B 

D C 
Gambar 2.1 
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b) Keliling 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang   dan lebar  , maka 

kelilingnya   dapat ditulis sebagai berikut: 

                        

c) Luas 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang   dan lebar  , maka 

luasnya   dapat ditulis sebagai berikut:       

2) Persegi 

a) Definisi Persegi 

 

 

 

 

Menurut Wintarti (2008) persegi ialah suatu persegi panjang yang 

keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat pada persegi panjang sebagai berikut: 

A B 

D C 

𝑝 

𝑙 

Gambar 2.3 

A B 

D C 

𝑝 

𝑙 

Gambar 2.2 

S 

Q 

R 

P 

Gambar 2.4 
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i. Keempat sudutnya siku-siku. 

ii. Keempat sisinya sama panjang. 

iii. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. 

iv. Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan 

di titik pusat persegi. Titik tersebut membagi diagonal menjadi dua bagian 

sama panjang. 

v. Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh garis diagonal-diagonalnya. 

vi. Mempunyai 2 sumbu simetri. 

vii. Mempunyai 4 sumbu putar. 

b) Keliling 

 

 

 

 

Jika PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  , maka kelilingnya   

dapat ditulis sebagai berikut:               

c) Luas 

 

 

 

 

Jika PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  , maka luasnya   dapat 

ditulis sebagai berikut:          

S 

Q 

R 

P 

Gambar 2.5 

S 

Q 

R 

P 

Gambar 2.6 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan hasil ujian nasional mata pelajaran matematika SMP 

Kesatrian 2 Semarang tahun pelajaran 2011/2012 (BSNP, 2012) menunjukkan 

bahwa persentase daya serap peserta didik untuk kemampuan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun datar masih rendah. 

Artinya kemampuan peserta didik pada aspek pemecahan masalah masih rendah. 

Salah satu penyebabnya adalah guru masih menggunakan model ekspositori. 

Pada model ekspositori kurangnya aktivitas mental peserta didik 

menyebabkan peserta didik cenderung pasif dan tidak muncul rasa ingin tahu 

sehingga kurang terlibat dalam pembelajaran sehingga peserta didik tidak 

menguasai materi pelajaran. Selain itu kegiatan pembelajaran lebih didominasi 

guru. Guru sebagai pemberi informasi sehingga pengetahuan yang didapat peserta 

didik biasanya cepat terlupakan karena peserta didik kurang terlibat dalam proses 

pembelajaran. Dalam penyampaian materi, guru lebih banyak menggunakan 

metode ceramah sehingga sulit untuk mengembangkan kemampuan peserta didik 

dalam hal pemecahan masalah, karena dengan metode ceramah peserta didik 

hanya mendengar dan menerima pelajaran begitu saja.  

Guru harus merencanakan dan melaksanakan suatu pembelajaran yang 

tepat terhadap suatu materi sehingga tujuan dapat tercapai. Pada pendekatan 

saintifik dengan model PBL peserta didik dilatih untuk memecahkan masalah 

yang terkait dengan dunia nyata. Hal ini dapat mengembangkan minat peserta 

didik untuk terus menerus belajar karena dengan adanya suatu masalah 

menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. 



43 
 

 

Model PBL merupakan model pembelajaran yang berupaya menggali 

pengetahuan baru peserta didik melalui pemecahan suatu masalah yang diberikan 

oleh guru. Pada model pembelajaran ini, peserta didik dikelompokan dalam 

beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 peserta didik. Belajar dalam 

kelompok memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memulai belajar aktif 

dengan memahami permasalahan terlebih dahulu, kemudian terlibat secara 

langsung memunculkan berbagai solusi dalam diskusi kelompok sehingga peserta 

didik dapat berpikir untuk mencari penyelesaian dari soal tersebut. Di samping itu, 

peserta didik juga dapat memberikan tanggapan secara bebas dan dilatih untuk 

dapat bekerjasama serta menghargai pendapat orang lain. 

Dengan belajar memahami permasalahan terlebih dahulu dapat 

memotivasi peserta didik untuk secara aktif membangun karakter rasa ingin tahu 

peserta didik. Selain itu peserta didik secara aktif mencari infomasi untuk 

mengkonstruk sebuah pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya. Cara mengkonstruk pengetahuan baru dapat menggunakan 

pendekatan saintifik, sehingga diharapkan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik menjadi lebih baik dan dapat mencapai ketuntasan KKM serta 

karakter rasa ingin tahu peserta didik mengalami peningkatan. Bagan dari 

kerangka berpikir dalam penelitian ini ditunjukkan dalam gambar 2.7. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka 

disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Kemampuan pemecahan masalah dan karakter rasa 

ingin tahu peserta didik rendah 

Guru masih menggunakan model ekspositori, peserta didik cenderung pasif 

dan tidak muncul rasa ingin tahu sehingga kurang terlibat dalam pembelajaran 

menyebabkan peserta didik tidak menguasai materi pelajaran 

Penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL terhadap 

kemampuan pemecahan masalah dan karakter rasa ingin tahu 

peserta didik kelas VII SMP materi segiempat 

Diharapkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

meningkat dan mencapai batas KKM serta diharapkan 

karakter rasa ingin tahu peserta didik meningkat 

Model PBL melatih peserta didik 

untuk bekerjasama dalam kelompok, 

aktif, cepat menguasai konsep, dan 

memberi kesempatan peserta didik 

menerapkan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam dunia nyata 

Pendekatan saintifik 

menjadikan peserta didik 

memunculkan rasa ingin tahu 

dalam proses pembelajaran 

Gambar 2.7 
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(1) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL mencapai KKM secara individual. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL lebih baik dari kelas yang menggunakan model 

ekspositori. 

(3) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL mencapai KKM secara klasikal yaitu sekurang-

kurangnya     dari keseluruhan peserta didik yang mencapai nilai minimal 

  . 

(4) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL yang mencapai nilai minimal    lebih baik 

daripada peserta didik pada kelas yang menggunakan model ekspositori. 

(5) Penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang. 

(6) Penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat meningkatkan 

karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang. 
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(7) Terdapat pengaruh positif antara aktivitas belajar peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Sugiyono (2010: 61) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah semua peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang tahun 

pelajaran 2013/2014. 

3.1.2 Sampel 

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

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini ditentukan dengan teknik cluster random sampling, yaitu secara 

acak dipilih tiga kelas dari populasi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa peserta didik mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama; peserta 

didik yang menjadi objek penelitian pada tingkat kelas yang sama; dan tidak ada 

kelas unggulan; dengan cara mengambil nilai matematika dari UAS Matematika 

Semester 1 kelas VII sehingga diperoleh nilai awal untuk menentukan bahwa 

sampel penelitian berasal dari kondisi yang sama atau homogen. Setelah itu kita 

dapat memilih secara acak satu kelas sebagai kelas uji instrumen, satu kelas 

sebagai kelas eksperimen, dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen 
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dikenai pendekatan saintifik dengan model PBL dan kelas kontrol dikenai model 

ekspositori. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel diartikan karakteristik yang akan diobservasi dari satuan 

pengamatan. Karakteristik yang dimiliki satuan pengamatan keadaannya berbeda-

beda atau memiliki gejala yang bervariasi dari satu satuan pengamatan ke satu 

satuan  pengamatan lainnya, atau untuk satuan pengamatan yang sama 

karakteristiknya berubah menurut waktu atau tempat (Muhidin dkk., 2011: 13). 

Variabel-variabel dalam penelitian ini menurut masing-masing hipotesis adalah: 

(1) Hipotesis pertama 

Variabel bebas adalah model pembelajaran dan variabel terikat adalah 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat. 

(2) Hipotesisi kedua 

Variabel bebas adalah model pembelajaran dan variabel terikat adalah 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat. 

(3) Hipotesisi ketiga 

Variabel bebas adalah model pembelajaran dan variabel terikat adalah 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat. 
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(4) Hipotesis keempat 

Variabel bebas adalah model pembelajaran dan variabel terikat adalah 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat. 

(5) Hipotesis kelima 

Variabel bebas adalah model pembelajaran dan variabel terikat adalah 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat. 

(6) Hipotesis keenam 

Variabel bebas adalah model pembelajaran dan variabel terikat adalah 

karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang 

pada pokok bahasan segiempat. 

(7) Hipotesis ketujuh 

Variabel bebas adalah model pembelajaran dan variabel terikat adalah 

aktivitas belajar peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada 

bahasan pokok segiempat. 

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan True Experiment Design (eksperimen yang 

betul-betul) dengan bentuk desain penelitian sebagai berikut: 

(1) Pre-test Post-test Control Group Design untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah 

Peneliti memilih True Experiment Design dengan bentuk Pre-test 

Post-test Control Group Design untuk meneliti kemampuan pemecahan 
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masalah peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada desain ini 

objek penelitian ditempatkan secara random ke dalam kelas-kelas dan 

ditampilkan sebagai variabel bebas yang diberi pre-test dan post-test. Nilai-

nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol kemudian 

dibandingkan. 

Penelitian diawali dengan menentukan populasi dan memilih sampel 

dari populasi yang ada. Sebelum kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi 

perlakuan yang berbeda terlebih dahulu dilakukan pre-test dengan soal yang 

sama untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah pada kedua kelas 

tersebut. Kemudian kelas eksperimen dikenai pendekatan saintifik dengan 

model PBL dan kelas kontrol dikenai model ekspositori. Setelah 

mendapatkan perlakuan yang berbeda antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol, kemudian kedua kelas diberikan post-test dengan soal yang sama 

untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah pada kedua kelas 

tersebut. 

(2) Pre-test Post-test Control Group Design untuk mengukur karakter rasa ingin 

tahu 

Peneliti memilih True Experiment Design dengan bentuk Pre-test 

Post-test Control Group Design untuk meneliti karakter rasa ingin tahu 

peserta didik kelas eksperimen. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan 

memberikan angket kepada peserta didik sebelum dan sesudah pelajaran 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan prosedur sebagai 

berikut: 

(1) Menentukan populasi.  

(2) Menentukan tiga kelas sampel dari populasi yang ada secara cluster random 

sampling dengan memilih satu kelas sebagai kelas eksperimen, satu kelas 

sebagai kelas kontrol, dan satu kelas sebagai uji instrumen. 

(3) Meminta kepada guru nilai ujian semester gasal tahun 2013/2014 kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

(4) Kemudian nilai ujian semester gasal tahun 2013/2014 kelas eksperimen dan 

kelas kontrol diuji normalitas, homogenitas dan kesamaan rata-rata. Setelah 

dianalisis, diketahui bahwa ketiga kelas sampel berawal dari kemampuan dan 

kondisi yang sama jika data tersebut normal, homogen dan memiliki 

kesamaan rata-rata. 

(5) Sebelum melakukan pre-test dan post-test terhadap peserta didik pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan terlebih dahulu uji instrumen pada 

kelas uji instrumen untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

dan taraf kesukaran pada butir-butir soal. Setelah dianalisis pada uji tersebut, 

diambil beberapa soal yang sesuai kriteria untuk mengevaluasi peserta didik 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

(6) Pada kelas eksperimen sebelum dikenai pendekatan saintifik dengan model 

PBL dan pada kelas kontrol sebelum dikenai model ekspositori, kedua kelas 

tersebut dilakukan pre-test terlebih dahulu. 
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(7) Pada kelas eksperimen setelah dilakukan pre-test kemudian diukur karakter 

rasa ingin tahu peserta didik dengan menggunakan angket. 

(8) Selanjutnya memberi perlakuan pada kelas eksperimen yang dikenai 

pendekatan saintifik dengan model PBL dan pada kelas kontrol yang dikenai 

model ekspositori. 

(9) Kemudian peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol diadakan evaluasi 

dengan menggunakan post-test. 

(10) Setelah kelas eksperimen dikenai pendekatan saintifik dengan model PBL 

diukur kembali karakter rasa ingin tahu peserta didik dengan menggunakan 

angket yang sama dengan sebelum kelas eksperimen dikenai pendekatan 

saintifik dengan model PBL. 

(11) Menganalisis data hasil pre-test dan post-test pemecahan masalah dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

(12) Menganalisis data hasil angket karakter rasa ingin tahu peserta didik sebelum 

dan sesudah dikenai pendekatan saintifik dengan model PBL pada kelas 

eksperimen. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai nama 

dan banyaknya peserta didik yang menjadi anggota populasi dan untuk 

menentukan anggota sampel. Selain itu metode ini juga digunakan untuk 

mengumpulkan data dari peserta didik yang menjadi sampel penelitian. 
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3.5.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada materi segiempat. Tes dilakukan sebelum 

dan setelah kelas eksperimen dan kelas kontrol memperoleh materi segiempat. 

Sebelum dilakukan tes, soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji 

instrumen. Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan dan 

keabsahan tes yang meliputi: validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf 

kesukaran pada butir-butir soal.  

Hasil tes tersebut digunakan sebagai data untuk membandingkan 

kemampuan pemecahan masalah akibat dari perlakuan yang berbeda yang 

diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan demikian dapat 

membandingkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik antara yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL dan model ekspositori. 

3.5.3 Metode Nontes atau Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2012: 199). Metode ini digunakan 

untuk memperoleh skor karakter rasa ingin tahu peserta didik. Penentuan skor 

pada metode ini menggunakan skala Likert. Skala ini merupakan skala tertutup 

dengan 4 kategori jawaban yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Sistem penskoran untuk pernyataan 

favorable adalah Sangat Setuju (4), Setuju (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak 

Setuju (1). Sedangkan penskoran untuk pernyataan unfavorable adalah Sangat 
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Setuju (1), Setuju (2), Tidak Setuju (3), dan Sangat Tidak Setuju (4). Pertanyaan 

pada angket didasarkan pada indikator karakter rasa ingin tahu peserta didik. 

3.5.4 Metode Observasi 

Observasi (observation) merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini yang menjadi pengamat adalah 

guru matematika kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang. Pengamat mengadakan 

observasi langsung yaitu mengamati aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen 

dan kualitas pembelajaran pada kelas eksperimen selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pengambilan data melalui lembar observasi. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data dengan cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga mudah diolah. Pada penelitian ini digunakan instrumen: 

3.6.1 Tes 

3.6.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi pada penelitian ini adalah mengenai keliling dan luas persegi 

panjang dan persegi. Soal tes yang digunakan berbentuk uraian untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi persegi panjang dan 

persegi. 

3.6.1.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

Penulisan butir soal yang akan digunakan dalam penelitian ini mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut: (1) pembatasan materi penelitian; (2) 
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menentukan bentuk soal tes; (3) menentukan alokasi waktu; (4) menentukan 

jumlah butir soal; (5) menyusun kisi-kisi soal uji coba; (6) menyusun soal uji 

coba; (7) membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran; (8) melakukan uji 

coba soal pada kelas uji coba; (9) mengolah data dan menganalisis hasil uji coba 

mengenai validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran masing-

masing butir soal; dan (10) menentukan butir soal yang memenuhi kriteria 

berdasarkan analisis. 

3.6.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi merupakan alat untuk mengumpulkan data berupa 

aspek-aspek yang akan diamati. Untuk mengukur atau menilai hasil observasi 

dapat menggunakan pedoman sebagai berikut: 

           
                   

                    
      

Menurut Sugiyono (2012: 134) berbagai skala sikap yang dapat 

digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial diantaranya 

adalah skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. 

3.6.2.1 Lembar Observasi Kualitas Pembelajaran 

Lembar observasi kualitas pembelajaran digunakan untuk mengamati 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan di setiap pertemuan. Tujuannya untuk 

mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan baik dan 

menghasilkan luaran yang baik. Lembar observasi ini diisi oleh seorang observer 

dengan memberi tanda checklist pada salah satu jawaban yang dianggap paling 
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sesuai. Dalam penelitian ini yang menjadi observer adalah guru matematika kelas 

VII SMP Kesatrian 2 Semarang. 

3.6.2.2 Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Lembar observasi aktivitas peserta didik digunakan untuk mengetahui 

aktivitas peserta didik yang dilakukan di setiap kali pertemuan. Tujuannya untuk 

mengetahui keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Lembar 

observasi ini diisi oleh seorang observer dengan memberi tanda checklist pada 

salah satu pernyataan yang dianggap paling sesuai. Dalam penelitian ini yang 

menjadi observer adalah guru matematika kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang. 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Instrumen Penelitian 

3.7.1.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Rumus yang digunakan adalah rumus yang 

dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: (Arikunto, 2009: 72) 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    : Koefisien antara   dan   

  : Banyaknya subjek yang diteliti 

∑  : Jumlah skor tiap butir soal 
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∑  : Jumlah skor total 

∑   : Jumlah kali skor tiap butir soal dengan skor total 

∑   : Jumlah kuadrat skor butir soal 

∑   : Jumlah kuadrat skor total 

Setelah diperoleh harga     kemudian dibandingkan dengan        yang 

taraf signifikan   . Jika           , maka butir soal tersebut dikatakan valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis validitas diperoleh bahwa butir soal nomor 

1, 2, 3, 4, dan 5 dikatakan valid. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 9. 

3.7.1.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat 

dengan ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan. Reliabilitas tes pada 

penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut: 

(Arikunto, 2009: 109) 

    (
 

   
) (  

∑  
 

  
 

) 

Keterangan: 

    : Koefisien reliabilitas 

  : Banyaknya butir soal 

  
  : Varians skor total 

∑  
  : Jumlah varians skor butir soal 
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Dengan rumus varians     : 

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 

Hasil perhitungan     kemudian dibandingkan dengan harga        yang 

taraf signifikan   . Jika            maka item tes yang diujicobakan reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas soal uraian dengan      dan taraf 

signifikan    diperoleh            dan             . Karena            

sehingga soal dikatakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

3.7.1.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal membedakan antara 

peserta didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan 

rendah. Untuk menghitung daya pembeda soal untuk tes yang berbentuk uraian 

menggunakan rumus sebagai berikut: (Arifin, 2013: 133) 

   
 ̅    ̅  

         
 

Keterangan: 

    : Daya pembeda 

 ̅    : Rata-rata nilai kelompok atas 

 ̅    : Rata-rata nilai kelompok bawah 

          : Skor maksimum 

Selanjutnya, hasil perhitungan daya pembeda pada tiap butir soal 

dibandingkan dengan kriteria daya pembeda sesuai tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Kriteria Daya Pembeda 

Daya Pembeda Kriteria 

       Sangat baik 

          Baik 

          Cukup, soal perlu perbaikan 

       Kurang baik, soal harus dibuang 

 

Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda diperoleh bahwa butir soal 

nomor 1 dan 3 memiliki kategori cukup dan harus diperbaiki, butir soal nomor 2 

dan 5 memiliki kategori baik, dan butir soal nomor 4 memiliki kategori sangat 

baik. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

3.7.1.4 Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran digunakan untuk mengetahui soal tersebut mudah, 

sedang atau sukar. Jika taraf kesukaran dilambangkan dengan   , rumusnya 

sebagai berikut: (Arifin, 2013: 134-135) 

   
         

                       
 

Dengan 

          
                                   

                    
 

Selanjutnya, hasil perhitungan taraf kesukaran pada tiap butir soal 

dibandingkan dengan kriteria taraf kesukaran sesuai tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kriteria Taraf Kesukaran 

Taraf Kesukaran Kriteria 

          Sukar 

          Sedang 

          Mudah 
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Berdasarkan hasil perhitungan taraf kesukaran diperoleh bahwa butir soal 

nomor 1 memiliki kategori mudah, butir soal nomor 2, 4, dan 5 memiliki kategori 

sedang, dan butir soal nomor 3 memiliki kategori sukar. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 12. 

3.7.2 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui keadaan awal bahwa 

berasal dari keadaan yang sama. Data awal yang digunakan diambil dari nilai 

ujian semester gasal peserta didik kelas VII C dan VII F di SMP Kesatrian 2 

Semarang tahun 2013/2014 dapat dilihat pada lampiran 53. Analisis yang 

dilakukan pada data awal yaitu: uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan 

rata-rata. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan statistik yang akan 

digunakan dalam mengolah data. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data berdistribusi tidak normal 

Uji statistika yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi (Sudjana, 1996: 47) 

a) Menentukan data terbesar dan data terkecil untuk mencari rentang 
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b) Menentukan banyaknya kelas interval     dengan menggunakan aturan 

Sturges 

              

c) Menentukan panjang kelas interval 

                       
       

            
 

d) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas 

e) Menghitung rata   ̅  (Sudjana, 1996: 71) 

 ̅  
∑   

 
 

f) Menghitung simpangan baku     (Sudjana, 1996: 97) 

  √(
∑     ̅  

   
) 

2) Menghitung statistika Chi-Kuadrat (Sudjana, 1996: 273) 

  
      

 ∑
       

 

  

 

   

 

Keterangan: 

  
      

 : Nilai Chi-Kuadrat 

    : Hasil pengamatan 

    : Hasil yang diharapkan 

   : Banyaknya kelas interval 

Kriteria pengujian    ditolak jika   
      

   
          

 dengan   
          

 

didapat dari daftar distribusi Chi-Kuadrat yang taraf signifikan   .  
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat 

pada kelas VII F diperoleh   
      

      , untuk taraf signifikan    dan 

     diperoleh   
     

     . Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat pada kelas VII C diperoleh   
      

 

     , untuk taraf signifikan    dan      diperoleh   
     

     . Hasil 

analisis uji normalitas data awal dapat dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Kelas   
      

   
     

 Kriteria 

Kontrol (VII C)            Normal 

Eksperimen (VII F)            Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh   
      

   
     

. Hal ini 

menunjukkan bahwa data awal berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas 

kelas eksperimen data awal dapat dilihat pada lampiran 54 dan perhitungan uji 

normalitas kelas kontrol data awal pada lampiran 55. 

3.7.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kelompok 

sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

      
    

 : tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas 

     
    

  : terdapat perbedaan varians antara kedua kelas 

Keterangan: 

  
  : varians kelas eksperimen 

  
  : varians kelas kontrol 
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Rumus yang digunakan sebagai berikut: (Sudjana, 1996: 250) 

        
                

                
 

Kriteria pengujian    ditolak jika           

 
        

 dengan          didapat dari 

daftar distribusi F dengan peluang 
 

 
 , sedangkan    merupakan dk pembilang 

        dan    merupakan dk penyebut         serta taraf signifikan   . 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji F diperoleh 

             . Untuk taraf signifikan   , dk pembilang           , dan 

dk penyebut            diperoleh            . Hasil analisis uji 

homogenitas data awal dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Homogenitas Data Awal 

                Kriteria 

Data Awal            Homogen 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh               . Hal ini 

menunjukkan bahwa data awal tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas 

sampel (homogen). Perhitungan uji homogenitas data awal dapat dilihat pada 

lampiran 56. 

3.7.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan awal yang sama atau tidak. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

          : tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kedua kelas 

         : terdapat perbedaan kemampuan awal antara kedua kelas 
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Berdasarkan uji homogenitas data awal diperoleh bahwa kedua kelas 

mempunyai varians yang sama atau homogen sehingga uji kesamaan dua rata-rata 

data menggunakan uji-t sebagai berikut: (Sudjana, 1996: 239) 

        
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

Dengan 

  √(
                   

       
) 

Keterangan: 

        : Distribusi Student 

 ̅  : Rata-rata nilai kelas eksperimen 

 ̅  : Rata-rata nilai kelas kontrol 

   : Banyaknya anggota kelas eksperimen 

   : Banyaknya anggota kelas kontrol 

  
  : Varians kelas eksperimen 

  
  : Varians kelas kontrol 

Kriteria pengujiannya adalah    diterima jika   
(  

 

 
 )

          
(  

 

 
 )

, 

dimana  
(  

 

 
 )

 didapat dari daftar distribusi   dengan            dan 

peluang    
 

 
  . 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji-t diperoleh 

             . Untuk taraf signifikan    dan                 
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diperoleh             . Hasil analisis uji-t data awal dapat dilihat pada tabel 

3.5. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal 

                Kriteria 

Data Awal                            Rata-rata sama  

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh                       . 

Hal ini menunjukkan bahwa data awal mempunyai rata-rata yang sama. 

Perhitungan uji-t data awal dapat dilihat pada lampiran 57. 

3.7.3 Analisis Data Akhir 

3.7.3.1 Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa rata-rata nilai 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model PBL mencapai KKM secara individual. Hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

           (Rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan 

segiempat menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL 

kurang dari atau sama dengan KKM secara individual) 

           (Rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan 

segiempat menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL 

lebih dari KKM secara individual) 
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik uji pihak kanan yang 

rumusnya adalah sebagai berikut: (Sudjana, 1996: 231) 

        
 ̅    

 

√ 

 

Keterangan: 

        : Nilai   yang dihitung 

 ̅ : Rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

   : Nilai KKM secara individual yaitu      

  : Simpangan baku 

  : Banyaknya anggota sampel 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                    . 

3.7.3.2 Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa rata-rata nilai 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model PBL lebih baik dari kelas ekspositori. Hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

          (Rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 

VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL kurang dari 

atau sama dengan kelas ekspositori) 

          (Rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 

VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat 
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menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik 

dari kelas ekspositori) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik uji pihak kanan yang 

rumusnya adalah sebagai berikut: (Sudjana, 1996: 239) 

        
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

Dengan 

  √
                   

       
 

Keterangan: 

        : Distribusi Student 

 ̅  : Rata-rata nilai kelas pendekatan saintifik dengan model PBL  

 ̅  : Rata-rata nilai kelas ekspositori 

   : Banyaknya anggota kelas pendekatan saintifik dengan model PBL 

   : Banyaknya anggota kelas ekspositori 

  
  : Varians kelas pendekatan saintifik dengan model PBL 

  
  : Varians kelas ekspositori 

Kriteria pengujiannya adalah    diterima jika                        . 

3.7.3.3 Uji Hipotesis III 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa proporsi 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model PBL mencapai KKM secara klasikal yaitu sekurang-kurangnya 
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    dari keseluruhan peserta didik yang mencapai nilai minimal   . 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

            (Proporsi kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 

VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL yang 

memperoleh nilai     kurang dari atau sama dengan      ) 

            (Proporsi kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 

VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL yang 

memperoleh nilai     lebih dari      ) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik uji   yang rumusnya adalah 

sebagai berikut: (Sudjana, 1996: 234) 

        

 
    

√        
 

 

Keterangan: 

        : Nilai   yang dihitung 

   : Suatu nilai yang merupakan asumsi nilai proporsi populasi yaitu       

  : Banyaknya peserta didik yang nilainya     

  : Jumlah sampel 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                 . 

3.7.3.4 Uji Hipotesis IV 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa proporsi peserta 

didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat yang 
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memperoleh nilai     pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model PBL lebih baik daripada proporsi peserta didik yang memperoleh 

nilai     pada kelas yang menggunakan model ekspositori. Hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

          (Proporsi peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada 

pokok bahasan segiempat yang memperoleh nilai     pada kelas 

yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL kurang 

dari atau sama dengan proporsi peserta didik yang memperoleh 

nilai     pada kelas yang menggunakan model ekspositori) 

          (Proporsi peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada 

pokok bahasan segiempat yang memperoleh nilai     pada kelas 

yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih 

baik daripada proporsi peserta didik yang memperoleh nilai     

pada kelas yang menggunakan model ekspositori) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik uji   yang rumusnya adalah 

sebagai berikut: (Sudjana, 1996: 247) 

        
(
  

  
)  (

  

  
)

√  {(
 
  

)  (
 
  

)}

 

Keterangan: 

        : Nilai   yang dihitung 

   : Respon sampel terhadap eksperimen 

   : Respon sampel terhadap kontrol 

   : Jumlah sampel eksperimen 
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   : Jumlah sampel kontrol 

dimana, 

  
     

     
 

      

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                 . 

3.7.3.5 Uji Hipotesis V 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa penerapan 

pendekatan saintifik dengan model PBL dapat meningkatan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang. Analisis 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik menggunakan gain ternormalisasi 

bertujuan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik yaitu dengan membandingkan nilai pre-test dan nilai post-

test kelas eksperimen sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model PBL. Kriteria gain ternormalisasi yang dilakukan pada kelas 

eksperimen, berlaku pada kelas eksperimen tersebut dan tidak dapat diberlakukan 

pada populasi. Melalui kriteria gain ternormalisasi dapat diketahui seberapa besar 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen pada 

penelitian ini. Menurut Hake (1998: 65) rumus gain ternormalisasi yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

〈 〉  
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

Keterangan: 

〈 〉   gain ternormalisasi 
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〈  〉   post-test 

〈  〉   pre-test 

Selanjutnya, hasil perhitungan gain score ternormalisasi dibandingkan 

dengan kriteria gain score ternormalisai sesuai tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kriteria Gain Score Ternormalisasi 

Interval 〈 〉 Gain 

〈 〉      Tinggi 

    〈 〉      Sedang 

〈 〉      Rendah 

 

3.7.3.6 Uji Hipotesis VI 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa penerapan 

pendekatan saintifik dengan model PBL dapat meningkatan karakter rasa ingin 

tahu peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang. Analisis karakter rasa 

ingin tahu peserta didik menggunakan gain ternormalisasi bertujuan untuk 

mengetahui besarnya peningkatan karakter rasa ingin tahu peserta didik yaitu 

dengan membandingkan skor angket karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas 

eksperimen sebelum dan sesudah menggunakan pendekatan saintifik dengan 

model PBL. Kriteria gain ternormalisasi yang dilakukan pada kelas eksperimen, 

berlaku pula pada kelas eksperimen tersebut tetapi tidak dapat diberlakukan pada 

populasi. Melalui kriteria gain ternormalisasi dapat diketahui seberapa besar 

peningkatan karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas eksperimen pada 

penelitian ini. Menurut Hake (1998: 65) rumus gain ternormalisasi yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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〈 〉  
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

Keterangan: 

〈 〉   gain ternormalisasi 

〈  〉   skor angket sesudah menggunakan pendekatan saintifik dengan model 

PBL 

〈  〉   skor angket sebelum menggunakan pendekatan saintifik dengan model 

PBL  

Selanjutnya, hasil perhitungan gain score ternormalisasi dibandingkan 

dengan kriteria gain score ternormalisai sesuai tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Kriteria Gain Score Ternormalisasi 

Interval 〈 〉 Gain 

〈 〉      Tinggi 

    〈 〉      Sedang 

〈 〉      Rendah 

 

3.7.3.7 Uji Hipotesis VII 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh 

positif antara aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL terhadap kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. Hasil pengamatan aktivitas belajar dan nilai tes 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas yang menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL selanjutnya dianalisis menggunakan 

analisis regresi. 
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3.7.3.7.1 Bentuk Persamaan Regresi 

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah sebagai berikut: 

 ̂     X 

Keterangan: 

 ̂ : Variabel terikat 

  : Harga Y ketika X    

  : Angka arah atau koefisien regresi 

X : Variabel bebas 

Koefisien-koefisisen regresi   dan   untuk regresi linear dapat dihitung dengan 

rumus: (Sugiyono, 2010: 262) 

  
 ∑   (∑  

 )   ∑    ∑     

 ∑  
   ∑    

 

  
  ∑       ∑    ∑   

 ∑  
   ∑    

 

Dalam penelitian ini    merupakan aktivitas peserta didik,    merupakan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan   merupakan banyak subjek 

penelitian. 

3.7.3.7.2 Uji Kelinieran Regresi 

Uji linieritas regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel X 

dan variabel Y membentuk garis linear atau tidak. Apabila tidak linier maka 

analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linear regresi sederhana X terhadap Y 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sesuai tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 Analisis Varians Untuk Uji Kelinieran Regresi 

Sumber 

Variansi 
Dk JK KT F 

Total         ∑  
    

Koefisien             
∑  

 

 
   

Regresi   |         |       
      |   

    
 

     
 

Sisa           ∑     ̂  
      

  
∑     ̂  

 

   
 

Tuna cocok               
  

      

   
    

 

   
 

Galat             
  

     

   
 

Keterangan: 

       : Jumlah Kuadrat Total 

       : Jumlah Kuadrat koefisien   

    |   : Jumlah Kuadrat regresi   |   

       : Jumlah Kuadrat sisa 

       : Jumlah Kuadrat tuna cocok 

       : Jumlah Kuadrat galat 

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut: 

   : regresi linear 

   : regresi non linear 

Sedangkan rumus yang digunakan untuk memcari         adalah sebagai berikut: 

(Sugiyono, 2010: 274) 

        
   

 

   
 

Kriteria pengujiannya tolak    jika                dengan taraf signifikan    

dan dk pembilang       serta dk penyebut      . 
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3.7.3.7.3 Uji Keberartian Koefisien Regresi 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

   : Koefisien arah regresi tidak berarti 

   : Koefisien arah regresi berarti 

Untuk menguji hipotesis nol menggunakan statistika sebagai berikut: (Sugiyono, 

2010: 273) 

        
    

 

     
 

Kriteria pengujianya tolak    jika                dengan taraf signifikan    

dan dk pembilang    dan dk penyebut       . 

3.7.3.7.4 Koefisien Korelasi 

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara 

variabel-variabel. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Tidak ada hubungan antara aktivitas terhadap nilai kemampuan  

  pemecahan masalah peserta didik. 

   : Ada hubungan antara aktivitas terhadap nilai kemampuan pemecahan  

  masalah peserta didik. 

Koefisien korelasi     dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: (Sugiyono, 

2010: 274) 

  
 ∑      ∑    ∑   

√{ ∑  
   ∑    }{ ∑  

   ∑    }

 

Kriteria pengujian dalam hal ini    ditolak jika               . Koefisien 

korelasi terletak dalam interval        dengan tanda negatif menyatakan 
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adanya korelasi tak langsung atau korelasi negatif dan tanda positif menyatakan 

korelasi langsung atau korelasi positif. Khusus untuk     dapat ditafsirkan 

bahwa tidak terdapat hubungan linier antara variabel-variabel X dan Y. 

3.7.3.7.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi    digunakan untuk mengukur derajat hubungan 

antara variabel aktivitas belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi    adalah sebagai berikut: 

   
 { ∑      ∑    ∑   }

 ∑  
   ∑    

 

3.7.4 Analisis Data Hasil Observasi Kualitas Pembelajaran Kelas 

Eksperimen 

Untuk mengetahui kriteria kualitas pembelajaran dilakukan melalui 

pengamatan langsung menggunakan lembar observasi. Instrumen ini 

menggunakan skala Likert dalam bentuk checklist. Skala Likert dari lembar 

observasi kualitas pembelajaran sebagai berikut. 

Keterangan Skala Penilaian menurut Sugiyono (2012: 134) sebagai berikut: 

Skor 1 : Tidak pernah 

Skor 2 : Kurang 

Skor 3 : Kadang-kadang 

Skor 4 : Sering 

Skor 5 : Sangat Sering 

Perhitungan persentase kualitas pembelajaran    : 

(1) skor maksimum           

(2) skor minimum          
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(3) kategori penilaian    

(4) persentase minimum   
  

   
          

(5) persentase maksimum  
   

   
           

(6) rentangan persentase  
        

 
     

Persentase kualitas pembelajaran     
           

             
      

Kriteria: 

(1) Jika           maka kualitas pembelajaran dikatakan sangat tidak 

baik; 

(2) Jika           maka kualitas pembelajaran dikatakan tidak baik; 

(3) Jika           maka kualitas pembelajaran dikatakan cukup baik; 

(4) Jika           maka kualitas pembelajaran dikatakan baik; 

(5) Jika            maka kualitas pembelajaran dikatakan sangat baik. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Data Akhir Kemampuan Pemecahan Masalah 

Setelah melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen yaitu kelas VII F 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL dan pada kelas kontrol 

yaitu kelas VII C menggunakan model ekspositori, maka dilakukan pre-test dan 

post-test dengan jenis tes uraian sebanyak 5 butir soal materi segiempat. Data 

akhir yang berupa nilai pre-test dan post-test pada tes kemampuan pemecahan 

masalah selanjutnya dianalisis seperti pada data awal. Analisis data akhir meliputi: 

uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis I, uji hipotesis II, dan uji hipotesis 

III, uji hipotesis IV, dan hipotesis V. Data akhir nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah kedua kelas dalam penelitian disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Akhir Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

 Kelas N Rata-rata STDEV 
Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Pre-test 
Kontrol 41 45,366 9,3106 70 30 

Eksperimen 41 45,659 11,566 80 30 

Post-test 
Kontrol 41 70 12,042 88 32 

Eksperimen 41 75,122 11,118 92 40 

 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Akhir Kelas Ekperimen 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa nilai pre-test dan 

post-test kelas eksperimen berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan 
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dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat nilai pre-test kelas eksperimen diperoleh 

  
      

      . Untuk taraf signifikan    dan      diperoleh   
     

 

    . Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji Chi-

Kuadrat nilai post-test kelas eksperimen diperoleh   
      

     . Untuk taraf 

signifikan    dan      diperoleh   
     

     . Hasil analisis uji normalitas 

data akhir dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen 

   
      

   
     

 Kriteria 

Pre-test            Normal 

Post-test           Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh   
      

   
     

. Hal ini 

menunjukkan bahwa data akhir nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data akhir nilai pre-test kelas 

eksperimen dapat dilihat pada lampiran 59 dan perhitungan uji normalitas data 

akhir nilai post-test kelas eksperimen pada lampiran 60. 

4.1.1.2 Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa nilai pre-test dan 

post-test kelas kontrol berdistribusi normal. Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan uji Chi-Kuadrat nilai pre-test kelas kontrol diperoleh   
      

 

     . Untuk taraf signifikan    dan      diperoleh   
     

     . 

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat 

nilai post-test kelas kontrol diperoleh   
      

      . Untuk taraf signifikan 
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   dan      diperoleh   
     

     . Hasil analisis uji normalitas data akhir 

dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol 

   
      

   
     

 Kriteria 

Pre-test            Normal 

Post-test            Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh   
      

   
     

. Hal ini 

menunjukkan bahwa data akhir nilai pre-test dan post-test kelas kontrol 

berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data akhir nilai pre-test kelas 

kontrol dapat dilihat pada lampiran 61 dan perhitungan uji normalitas data akhir 

nilai post-test kelas kontrol pada lampiran 62. 

4.1.1.3 Uji Homogenitas Data Akhir Nilai Pre-test 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa nilai pre-test 

kedua kelas sampel mempunyai varians yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan uji F diperoleh              . Untuk taraf signifikan 

  , dk pembilang           , dan dk penyebut            

diperoleh            . Hasil analisis uji homogenitas data akhir nilai pre-test 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Homogenitas Data Akhir Nilai Pre-test 

                Kriteria 

Pre-test            Homogen 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh               . Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai pre-test kedua kelas sampel tidak ada perbedaan varians 



81 
 

 

(homogen). Perhitungan uji homogenitas data akhir nilai pre-test dapat dilihat 

pada lampiran 63. 

4.1.1.4 Uji Homogenitas Data Akhir Nilai Post-test 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa nilai post-test 

kedua kelas sampel mempunyai varians yang sama. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan uji F diperoleh              . Untuk taraf signifikan 

  , dk pembilang           , dan dk penyebut            

diperoleh            . Hasil analisis uji homogenitas data akhir nilai post-test 

dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Data Akhir Nilai Post-test 

                Kriteria 

Pre-test            Homogen 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh               . Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai post-test kedua kelas sampel tidak ada perbedaan 

varians (homogen). Perhitungan uji homogenitas data akhir nilai post-test dapat 

dilihat pada lampiran 64. 

4.1.1.5 Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada kelas yang menggunakan pendekatan 

saintifik model PBL mencapai KKM secara individual yaitu 72. Hasil analisis 

data akhir menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model PBL berdistribusi normal, sehingga untuk pengujian hipotesisnya 

menggunakan statistik parametris dengan uji-t. 
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Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji-t diperoleh         

     . Untuk taraf signifikan    dan              diperoleh        

    . Hasil analisis uji ketuntasan belajar individual kelas eksperimen dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Ketuntasan Belajar Individual Kelas Eksperimen 

               Kriteria Kesimpulan 

                          
Kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen lebih 

dari KKM secara individual 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh                maka dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih dari    dan 

telah mencapai KKM secara individual. Perhitungan uji ketuntasan belajar 

individual kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 65. 

4.1.1.6 Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada kelas yang menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL lebih baik daripada kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada kelas yang menggunakan model ekspositori. Hasil analisis data 

akhir menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas sampel 

(homogen), sehingga untuk pengujian hipotesisnya dengan menggunakan statistik 

uji-t. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji-t diperoleh         

     . Untuk taraf signifikan    dan                 diperoleh 
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            . Hasil analisis uji perbedaan dua rata-rata data akhir dapat dilihat 

pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Akhir 

               Kriteria Kesimpulan 

                           
Kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut  diperoleh                maka 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik 

daripada kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas yang 

menggunakan model ekspositori. Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata data 

akhir dapat dilihat pada lampiran 66. 

4.1.1.7 Uji Hipotesis III 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat membantu peserta 

didik mencapai ketuntasan belajar secara klasikal pada aspek kemampuan 

pemecahan masalah. Uji hipotesis ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi 

pihak kanan. Dalam penelitian ini, belajar dikatakan tuntas secara klasikal jika 

sekurang-kurangnya     dari keseluruhan peserta didik mencapai KKM 

individual pada aspek kemampuan pemecahan masalah yaitu   . Hasil analisis 

data akhir menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model PBL berdistribusi normal, sehingga untuk pengujian hipotesisnya 

menggunakan statistik parametris dengan uji-z. 
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Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji-z diperoleh         

     . Untuk taraf signifikan    diperoleh            . Hasil analisis uji 

ketuntasan belajar klasikal kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Ketuntasan Belajar Klasikal Kelas Eksperimen 

               Kriteria Kesimpulan 

                          
Kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen yang mencapai KKM 

individual lebih dari     

  

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh                maka dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik pada kelas eksperimen yang mencapai nilai 

minimal KKM individual lebih dari    . Perhitungan uji ketuntasan belajar 

klasikal kelas eksperimen dapat dilihat pada lampiran 67. 

4.1.1.8 Uji Hipotesis IV 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa peserta didik yang 

mencapai nilai    pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan 

model PBL lebih baik daripada peserta didik yang mencapai nilai    pada kelas 

yang menggunakan pembelajaran ekspositori. Hasil analisis data akhir 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga untuk pengujian 

hipotesisnya menggunakan statistik parametris dengan uji-z. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji-z diperoleh         

     . Untuk taraf signifikan    diperoleh            . Hasil analisis uji 

perbedaan dua proporsi data akhir dapat dilihat pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Perbedaan Dua Proporsi Data Akhir 

               Kriteria Kesimpulan 

                          

Peserta didik yang mencapai KKM 

individual pada kelas eksperimen lebih 

baik daripada peserta didik yang 

mencapai KKM individual pada kelas 

kontrol 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh                maka dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik yang mencapai nilai    pada kelas yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik daripada peserta 

didik yang mencapai nilai    pada kelas yang menggunakan pembelajaran 

ekspositori. Perhitungan uji perbedaan dua proporsi data akhir dapat dilihat pada 

lampiran 68. 

4.1.1.9 Uji Hipotesis V 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa terdapat 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik sebelum dan sesudah 

pelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL secara klasikal 

dan individual. Analisis kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

menggunakan gain ternormalisasi. Kriteria gain ternormalisasi yang dilakukan 

pada kelas eksperimen, berlaku pada kelas eksperimen dan tidak dapat 

diberlakukan pada populasi. 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Dari hasil perhitungan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

secara klasikal dengan menggunakan uji gain ternormalisasi dapat dilihat pada 

tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Uji Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas Eksperimen Secara Klasikal 

Rata-rata 

pre-test 

Rata-rata 

post-test 
〈 〉 Kriteria Kesimpulan 

                    Sedang 

Peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen dalam 

kategori sedang 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh 〈 〉        maka dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen secara klasikal dalam kategori sedang. Perhitungan uji peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen secara klasikal dapat dilihat 

pada lampiran 69. 

(2) Peningkatan Secara Individual 

Dari hasil perhitungan peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

secara individual dengan menggunakan uji gain ternormalisasi dapat dilihat pada 

tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Uji Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kelas Eksperimen Secara Individual 

Kriteria Jumlah Peserta Didik Persentase 

Rendah           
Sedang            
Tinggi           

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh         peserta didik 

kelas eksperimen mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah dalam 

kategori rendah,         peserta didik kelas eksperimen mengalami peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah dalam kategori sedang, dan         peserta 

didik kelas eksperimen mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalah 
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dalam kategori tinggi. Perhitungan uji peningkatan kemampuan pemecahan 

masalah kelas eksperimen secara individual dapat dilihat pada lampiran 69. 

4.1.2 Analisis Data Akhir Karakter Rasa Ingin Tahu 

4.1.2.1 Uji Hipotesis VI 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa terdapat 

peningkatan karakter rasa ingin tahu peserta didik sebelum dan sesudah pelajaran 

menggunakan model Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik secara 

klasikal dan individual. Analisis karakter rasa ingin tahu peserta didik 

menggunakan gain ternormalisasi. Kriteria gain ternormalisasi yang dilakukan 

pada kelas eksperimen, berlaku pada kelas eksperimen dan tidak dapat 

diberlakukan pada populasi. 

(1) Peningkatan Secara Klasikal 

Dari hasil perhitungan peningkatan karakter rasa ingin tahu secara 

klasikal dengan menggunakan uji gain ternormalisasi dapat dilihat pada tabel 

4.12. 

Tabel 4.12 Uji Peningkatan Karakter Rasa Ingin Tahu 

Kelas Eksperimen Secara Klasikal 

Rata-rata 

Angket 

Sebelum 

Rata-rata 

Angket 

Sesudah 

〈 〉 Kriteria Kesimpulan 

                   Sedang 

Peningkatan karakter rasa ingin tahu 

kelas eksperimen dalam kategori 

sedang 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh 〈 〉        maka dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan karakter rasa ingin tahu kelas eksperimen secara 
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klasikal dalam kategori sedang. Perhitungan uji peningkatan karakter rasa ingin 

tahu kelas eksperimen secara klasikal dapat dilihat pada lampiran 74. 

(2) Peningkatan Secara Individual 

Dari hasil perhitungan peningkatan karakter rasa ingin tahu secara 

individual dengan menggunakan uji gain ternormalisasi dapat dilihat pada tabel 

4.13. 

Tabel 4.13 Uji Peningkatan Karakter Rasa Ingin Tahu 

Kelas Eksperimen Secara Individual 

Kriteria Jumlah Peserta Didik Persentase 

Rendah            
Sedang            
Tinggi      

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh         peserta didik 

kelas eksperimen mengalami peningkatan karakter rasa ingin tahu dalam kategori 

rendah,         peserta didik kelas eksperimen mengalami peningkatan karakter 

rasa ingin tahu dalam kategori sedang, dan    peserta didik kelas eksperimen 

mengalami peningkatan karakter rasa ingin tahu dalam kategori tinggi. 

Perhitungan uji peningkatan karakter rasa ingin tahu kelas eksperimen secara 

individual dapat dilihat pada lampiran 74. 

4.1.3 Analisis Data Akhir Aktivitas Peserta Didik 

4.1.3.1 Uji Hipotesis VII 

Uji hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh 

positif antara aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL terhadap kemampuan 
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pemecahan masalah peserta didik. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 81. 

1.1.3.1.1. Bentuk Persamaan Regresi 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi 

 ̂             X. Variabel X menyatakan aktivitas belajar peserta didik dan 

variabel  ̂ menyatakan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Jika     

yaitu peserta didik tidak melakukan aktivitas apapun maka masih tetap diperoleh 

skor  ̂ sebesar      . Hal ini menunjukkan bahwa nilai  ̂ tidak hanya 

dipengaruhi oleh aktivitas peserta didik saja tetapi ada faktor lain yang 

mempengaruhinya seperti: minat belajar, kebiasaan belajar, keadaan sosial, 

tingkat intelegensi, persepsi peserta didik terhadap guru dan lain sebagainya. 

Persamaan regresi yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah meningkat sebesar       untuk peningkatan satu skor 

aktivitas. 

1.1.3.1.2. Uji Keberartian dan Kelinieran Regresi 

Untuk mengetahui bahwa terdapat pengaruh antara aktivitas peserta 

didik terhadap kemampuan pemecahan masalah terlebih dahulu harus menguji 

kelinieran dan keberartian regresi linear sederhana sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Anava Untuk Regresi Linear 

Sumber Variasi            

Total             

Koefisien     
Regresi   |   

Sisa 

  

  

   

           

       

         

 

       

       
       

Tuna Cocok 

Galat 
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(1) Uji Keberartian Regresi 

Untuk uji keberartian regresi berdasarkan tabel di atas diperoleh 

               dan untuk taraf signifikan    diperoleh             . 

Karena                maka    diterima, artinya koefisien berarti. 

(2) Uji Kelinearan Regresi 

Untuk uji linearitas regresi berdasarkan tabel di atas diperoleh         

      dan untuk taraf signifikan    diperoleh            . Karena         

      , maka    diterima, artinya regresi linear. 

1.1.3.1.3. Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Diperoleh               sedangkan        untuk taraf signifikan    

dengan      adalah      . Karena                maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar       antara nilai 

aktivitas dan nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Berdasarkan 

perhitungan diperoleh         . Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik       ditentukan oleh nilai 

aktivitas peserta didik melalui persamaan regresi  ̂             X. Sisanya 

sebesar       ditentukan oleh faktor lain. 

4.1.4 Analisis Hasil Pengamatan Kualitas Pembelajaran 

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan lembar observasi kualitas pembelajaran pada 

kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL, maka 

diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 4.15 Hasil Kualitas Pembelajaran Pendekatan Saintifik dengan Model PBL 

Pertemuan Persentase  Kriteria 

I        Baik 

II        Sangat Baik 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik 

Berdasarkan hasil analisis data akhir yaitu nilai pre-test dan post-test 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada materi segiempat sub pokok 

bahasan persegi panjang dan persegi diperoleh bahwa kedua kelas sampel 

berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji selanjutnya dapat menggunakan 

statistika parametrik. Pada uji homogenitas data akhir diperoleh bahwa kedua 

kelas mempunyai varians yang homogen. 

Dari hasil uji kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

menunjukkan bahwa peserta didik pada kelas yang menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL telah mencapai ketuntasan belajar secara individual 

pada aspek kemampuan pemecahan masalah, sedangkan dari hasil uji perbedaan 

diperoleh bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori. 

Hasil uji ketuntasan belajar klasikal menunjukkan bahwa peserta didik 

pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL telah 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal pada aspek kemampuan pemecahan 

masalah, sedangkan berdasarkan uji perbedaan diperoleh bahwa peserta didik 
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yang telah tuntas pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan 

model PBL lebih baik daripada peserta didik yang telah tuntas pada kelas yang 

menggunakan pembelajaran ekspositori. 

Pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL 

dilihat dari rata-rata pre-test adalah        sedangkan rata-rata post-test adalah 

      . Kriteria gain ternormalisasi sebesar      , hal ini berarti bahwa 

peningkatan pre-test dan post-test secara klasikal kelas yang menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL dalam kategori sedang. Dilihat dari 

peningkatan pre-test dan post-test secara individual didapat bahwa         

dalam kategori rendah,         dalam kategori sedang, dan         dan 

kategori tinggi. 

Menurut Gunantara (2014) terjadinya peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah pada peserta didik disebabkan karena model PBL 

memungkinkan peserta didik dapat meningkatkan kemandirian dalam berpikir 

menganalisa permasalahan. Kemampuan menganalisa permasalahan 

menyebabkan peserta didik mampu memecahkan masalah. Kemampuan 

pemecahan masalah merupakan seperangkat prosedur atau strategi yang 

memungkinkan seseorang dapat meningkatkkan kemandirian dalam berpikir. 

Selain itu, ditahap selanjutnya guru mengkoreksi dengan seksama jawaban yang 

benar, untuk disempurnakan sesuai dengan konsep pemecahan masalah 

matematika. Dengan demikian, bimbingan belajar mampu meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah pada pembelajaran matematika. 
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Dari hasil post-test kemampuan pemecahan masalah salah satu peserta 

didik pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL 

pendekatan saintifik dengan model PBL pada gambar 4.1 terlihat bahwa peserta 

didik mengerjakan dengan mengikuti keempat langkah pemecahan masalah 

menurut Polya: (1) memahami masalah yaitu peserta didik dapat menuliskan apa 

saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan; (2) merencanakan pemecahan yaitu 

peserta didik dapat menuliskan langkah penyelesaian masalah dengan runtut; (3) 

melakukan perhitungan yaitu peserta didik dapat menghitung dengan jawaban 

yang benar; dan (4) memeriksa kembali hasil. Hal ini dikarenakan pada kelas yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL peserta didik dihadapkan 

pada masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia nyata sehingga membuat 

pesera didik tertantang untuk menyelesaikannya dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya. 

 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model 

Gambar 4.1 
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PBL lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

yang menggunakan model ekspositori sebagai berikut: 

(1) Pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL, 

pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 

peserta didik sehingga peserta didik dapat berdiskusi menyelesaikan masalah 

dengan bimbingan guru. Peserta didik dibiasakan berdiskusi untuk 

memecahkan masalah, berani menyampaikan pendapat dan berani memberi 

alasan atas jawaban yang telah diperoleh, sedangkan peran guru dalam 

pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Ketika dalam diskusi, peserta didik 

mengalami kesulitan maka guru dapat membimbing dengan memberi 

pertanyaan yang dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan 

kesulitanya sehingga dapat memancing ide peserta didik. Hal sesuai pendapat 

Duch, et.al. (2000) peran guru dalam model PBL adalah membimbing, 

menggali pemahaman yang lebih dalam dan mendukung inisiatif peserta 

didik. Pada kelas yang menggunakan pembelajaran ekspositori pembelajaran 

tidak menekankan pada aktivitas peserta didik dan pembelajaran masih 

terpusat pada guru sehingga peserta didik cenderung pasif sehingga peserta 

didik tidak dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini sesuai 

dengan Hamruni (2012: 86), model ekspositori sulit mengembangkan 

kemampuan sosial, hubungan interpersonal, dan berpikir kritis peserta didik 

karena proses pembelajaran lebih banyak melalui metode ceramah. Hmelo-

silver, Chernoblisky dan Da Costa (2004) menyatakan bahwa peserta didik 

yang belajar pengetahuan dan konteks pemecahan masalah seperti model PBL 
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kemungkinan besar dapat mengingat kembali dan mentransfer pengetahuan 

mereka untuk masalah baru, sedangkan pada kelas yang menggunakan 

pembelajaran ekspositori, guru aktif memberikan penjelasan atau informasi 

terperinci tentang bahan pengajaran. Guru hanya berperan memindahkan 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik sehingga 

peserta didik hanya menerima informasi yang sudah jadi dari guru. 

(2) Pada kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL, 

peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan soal yang berkaitan 

dengan kehidupan nyata peserta didik pada lembar masalah sehingga peserta 

didik tidak hanya menerima informasi saja tetapi dapat mengkonstruk 

pengetahuan baru melalui lembar masalah yang diberikan. Hal ini sesuai 

dengan karakteristik pendekatan saintifik (Hosnan, 2014: 36) bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik melibatkan keterampilan dalam 

mengkonstruk  konsep, hukum atau prinsip. Pada kelas yang menggunakan 

model ekpositori, guru sebagai pemberi informasi sehingga materi yang 

didapatkan peserta didik berasal dari guru bukan atas penemuan sendiri. 

4.2.2 Karakter Rasa Ingin Tahu Peserta Didik 

Berdasarkan hasil analisis karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas 

yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL dilihat dari rata-rata 

skor angket sebelum menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL 

adalah        sedangkan rata-rata skor angket sesudah menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL adalah      . Kriteria gain ternormalisasi sebesar 

     , hal ini berarti bahwa peningkatan karakter rasa ingin tahu peserta didik 
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secara klasikal kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL 

dalam kategori sedang. Dilihat dari peningkatan karakter rasa ingin tahu peserta 

didik secara individual didapat bahwa         dalam kategori rendah,         

dalam kategori sedang, dan    dan kategori tinggi. 

Meningkatnya karakter rasa ingin tahu peserta didik pada kelas yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL juga berdampak pada 

meningkatnya minat peserta didik untuk terus menerus belajar. Rasa ingin tahu 

membuat pikiran peserta didik menjadi aktif. Rasa ingin tahu membuat peserta 

didik menjadi para pengamat yang aktif. Rasa ingin tahu akan membuka dunia 

baru yang menantang dan menarik peserta didik untuk mempelajarinya lebih 

dalam. Rasa ingin tahu juga membawa kejutan-kejutan kepuasan dalam diri 

peserta didik, dan meniadakan rasa bosan untuk belajar. 

4.2.3 Aktivitas Belajar 

Dari hasil analisis regresi antara aktivitas belajar dan kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada kelas yang menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

aktivitas belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Hal ini 

berarti semakin tinggi tingkat keaktifan peserta didik akan diikuti dengan 

pencapaian kemampuan pemecahan masalah yang tinggi pula. Keaktifan memiliki 

pengaruh yang besar pada perilaku sehingga dapat mempengaruhi kemampuan 

pemecahan masalah, guru hendaknya selalu berusaha menerapkan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. 
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Model PBL memiliki keunggulan untuk meningkatkan aktivitas 

pembelajaran peserta didik dan merupakan teknik yang bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran (Hamruni, 2012: 114). Dalam penerapan model PBL 

peserta didik diajak untuk bekerja sama secara berkelompok sehingga akan 

bersama-sama meningkatkan partisipasi keaktifan dari masing-masing anggota 

kelompok. Hal ini sesuai dengan penelitian Medriati (2013) bahwa dengan 

menerapkan model PBL berbasis Laboratorium dapat meningkatkan aktivitas 

peserta didik dalam pelajaran fisika pada konsep Cayaha di kelas VIII SMP 

Negeri 14 Kota Bengkulu terutama pada aktivitas peserta didik, 

mengorganisasikan tugas yang berhubungan pemecahan masalah secara bersama 

dalam kelompok, melakukan percobaan untuk mendapat penjelasan dan 

pemecahan masalah, percaya diri saat mempesentasikan hasil karyanya.  

Peserta didik yang awalnya belum dapat menyelesaikan masalah yang 

diberikan guru menjadi dapat menyelesaikan masalah karena masalah yang 

diberikan guru dibahas dan diselesaikan secara bersama dalam diskusi kelompok. 

Pada pelaksanaanya suasana kelas menjadi lebih hidup karena partisipasi peserta 

didik meningkat dan pada akhirnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

juga meningkat. 

4.2.4 Kualitas Pembelajaran 

Persentase kualitas pembelajaran pada kelas yang menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL pada pertemuan kedua lebih baik jika 

dibandingkan dengan pertemuan pertama, ini berarti kualitas pembelajaran pada 

kelas yang menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL mengalami 
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peningkatan. Kualiatas pembelajaran berpengaruh terhadap nilai kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Uno 

(2011: 153) bahwa membicarakan kualitas pembelajaran artinya mempersoalkan 

bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik 

serta menghasilkan luaran yang baik pula. Didukung dengan hasil penelitian 

Iskandar (2013), bahwa melalui model PBL berbantuan video pembelajaran pada 

peserta didik kelas V C SDN Karangayu 02 dapat ditarik kesimpulan jika kualitas 

pembelajaran mengalami peningkatan maka hasil belajar matematika juga 

mengalami peningkatan yang signifikan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

4.3 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pendekatan saintifik 

dengan model PBL untuk peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan 

karakter rasa ingin tahu pada materi segiempat kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL mencapai KKM secara individual. 

(2) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL lebih baik dari kelas yang menggunakan model 

ekspositori. 

(3) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL mencapai KKM secara klasikal yaitu sekurang-

kurangnya     dari keseluruhan peserta didik yang mencapai nilai minimal 

  . 

(4) Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan 
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saintifik dengan model PBL yang mencapai nilai minimal    lebih baik 

daripada peserta didik pada kelas yang menggunakan model ekspositori. 

(5) Penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 

Semarang. 

(6) Penerapan pendekatan saintifik dengan model PBL dapat meningkatkan 

karakter rasa ingin tahu peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang. 

(7) Terdapat pengaruh positif antara aktivitas belajar peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

saintifik dengan model PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik. 

4.4 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan 

peneliti adalah sebagai berikut: 

(1) Pendekatan saintifik dengan model PBL disarankan untuk digunakan dalam 

pembelajaran matematika karena model tersebut mampu meningkatan 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dan meningkatkan karakter 

rasa ingin tahu peserta didik pada materi segiempat. 

(2) Guru dapat membantu mengatasi kesulitan peserta didik pada tahap 

merencanakan pemecahan masalah dengan cara meminta peserta didik 

membuat model matematika dari informasi yang diketahui dan menanyakan 

teori mana yang dapat digunakan dalam masalah tersebut. 
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(3) Penelitian ini hanya mengkaji faktor model pembelajaran terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Harapannya 

dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji kemampuan berpikir tingkat 

tinggi dan faktor-faktor lain seperti motivasi atau minat peserta didik sebagai 

pengembangan dan penyempurnaan penelitian ini. 
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Lampiran 1 

DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN (VII F) 

No. Kode Nama 

1. E-1 ABIM KRISTAMA PUTRA 

2. E-2 ACHMAD MAULANA BIMANTORO 

3. E-3 AKBAR YOGA PRASETYO 

4. E-4 ALYA ICHA PARAMITA 

5. E-5 AMRIYANSAH ADHE PUTRA 

6. E-6 ANFILIA MAYLANDA 

7. E-7 ANNAS RYEHAN MUFLIHUN 

8. E-8 ARISKA EFFENDHI 

9. E-9 AURELIA RAYHANDITA ANTHONI 

10. E-10 BAGAS TRI WIJAYANTO 

11. E-11 BAYU SETYO ALIMU HAKIM 

12. E-12 BELLA SEPTIANA 

13. E-13 BINTANG AJI KUSUMA 

14. E-14 BONGGO JIWO PAMBUDI 

15. E-15 CARELZA MONIQU ARLIZTY 

16. E-16 DIAN ADI WIDIA 

17. E-17 DWI ADI SAPUTRA 

18. E-18 FITRA HARINDA ALLA'AM 

19. E-19 GALIH PAMBUDIARTO 

20. E-20 HANDHIKA PRIBAWA 

21. E-21 HENDY MUTAWAKKIL 

22. E-22 I KADEK CELVIN ADITIYA 

23. E-23 IKA FITRIYANI 

24. E-24 JOKO IRAWAN 

25. E-25 MUHAMMAD AFLAH RIZA PERDANA 

26. E-26 MUHAMMAD IQBAL NURFAIDZI GUSTAN 

27. E-27 NADIF ISTAFI ULBIRA 

28. E-28 NATASYA AMALIA RISMADHANI 

29. E-29 NOREEN AINUN NISA 

30. E-30 NUKAT ALVIAN IDEASTARI 

31. E-31 PUTRI ERLINA SARI 

32. E-32 RAKA ILHAM TRIYANTO 

33. E-33 RIZKY MUHARRAM 

34. E-34 SATRIO FANANDU 

35. E-35 SHAFA FIKRIYYAH ULYA SUSANTO 

36. E-36 SHERLY HEDIA PUTRI 

37. E-37 SINDY MARDIANA 

38. E-38 SONNA KHANZA'LENA 

39. E-39 SYAFIQ HASTADHRA ARORA 

40. E-40 SYAHERDIA JUNIARTO RAHARJO 

41. E-41 TSABITA CAESARYA AUREY 



107 
 

 

Lampiran 2 

DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (VII C) 

No. Kode Nama 

1. K-1 ADELIO WILSON VALENTINO 

2. K-2 ADHINDA PUTRI MEIROHA 

3. K-3 ADHYADMOKO TITO SAPUTRO 

4. K-4 AGNES SUKMA MERISA 

5. K-5 AINUR RIFQI BAYU M 

6. K-6 AKBAR ARIF WICAKSONO 

7. K-7 ALFI AMALIA 

8. K-8 ALFINA DIAN FADHILLA 

9. K-9 AMARA AUDY SALSABILA 

10. K-10 ARDYA PUTRA NANDA 

11. K-11 BINTANG AKBAR RAMADHAN 

12. K-12 CLARISA OKTAVIANI 

13. K-13 DELVI KOFITA CANDRA PUTRI 

14. K-14 EDWIN PERANATA 

15. K-15 ENDRA RAFLI ARDIYANTO 

16. K-16 ENDRU LUFIANSYAH 

17. K-17 ERLANGGA DEWANTARA 

18. K-18 FEBRIANTO 

19. K-19 FEBRIYENI HENDRIKA VICTORIA 

20. K-20 HENDRA KURNIA FAJAR 

21. K-21 IQBAL RENDRA PRATAMA 

22. K-22 JODY ARDHIAN BAGASKARA 

23. K-23 LINTANG BAGAS RAHMAT 

24. K-24 MUHAMAD NUR FAUZY 

25. K-25 MUHAMMAD RIZKI JULIANTO 

26. K-26 MUHAMMAD SUTAN AFIQ 

27. K-27 PUSPA WANDA SAYOGA 

28. K-28 RAYMONDO STIVEN SUGIARTO 

29. K-29 RESTU ADINDA KUSUMA 

30. K-30 RETNO PUJI WAHYU LESTARI 

31. K-31 REZA DIYANI RAHAYU 

32. K-32 RIZA ADHE KURNIAWAN 

33. K-33 SAFIRA PUTRI APRILLIA 

34. K-34 SHEVIA KUMALA SARI 

35. K-35 SINTIA ASMARA SANTIKA 

36. K-36 SUKMA HIMAYATUL'ULYA 

37. K-37 VALLEN RAENTINA LATU PEIRISSA 

38. K-38 VANIA FAUSTINA RIZKI 

39. K-39 WISNU FAIZ NOOR RAMADHAN 

40. K-40 ZAHRA ANINDYA BALQIS 

41. K-41 MUHAMMAD FAREL FAHREZI 
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Lampiran 3 

DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (VII A) 

No. Kode Nama 

1. UC-1 ADI TAMA MAHARDIKA 

2. UC-2 ADINDA FAUZHA AMALIA 

3. UC-3 AJENG DESTA TWESTI WULANDARI 

4. UC-4 ANANDA ZAHRA SEPTANIA 

5. UC-5 ANGGIA SHAFA SEFINA 

6. UC-6 ANNISA DHEA LATHIFA 

7. UC-7 ARYA BAYU PAMUNGKAS 

8. UC-8 AYYU ANDARI SALSABILLA DEVI 

9. UC-9 BERNADETTA CYNTHIA ANDREANA 

10. UC-10 CARRISA ETANIA NOVISCA RIDWAN S. 

11. UC-11 CHAIRINA PANGESTIKA DAMAYANTI 

12. UC-12 CYKAL PANGESTU 

13. UC-13 DEANITA ALMIRA MAHARANI 

14. UC-14 DIMAS ADITYA AMARTIYANA 

15. UC-15 FAZA RIKO ABDUL AZIS 

16. UC-16 GALANG FIRHAN ADI 

17. UC-17 GITA ASRI MANTOVANI 

18. UC-18 IDA TRI MEGA SASTUTY 

19. UC-19 INEZA LIANI AURLIA 

20. UC-20 LAILA INDAH FITRI WULAN 

21. UC-21 LARAS MAYA WIDOWATI 

22. UC-22 LOLYANA ARISTHA WANDANI 

23. UC-23 MAYLA ESAVALINA 

24. UC-24 MIRZA SAHILANAFI 

25. UC-25 MUHAMMAD ARIEFTA 

26. UC-26 MUHAMMAD INDRA MAULANA 

27. UC-27 MUHAMMAD KHALIL GIBRAN 

28. UC-28 NABILA MAHARANI PUTRI AGUNG 

29. UC-29 NADYA YULIASTIKA 

30. UC-30 NAJELINE PINKY AZZAHRA PERMATA PUTRI 

31. UC-31 RAIHAN ATHALLA HERNANSYAH 

32. UC-32 REFITA HERAYANI 

33. UC-33 RENDY ADITYA HIMAWAN 

34. UC-34 RIAN RAVAEL 

35. UC-35 SATRIYO FEBRIANTO UTOMO 

36. UC-36 SAWUNG WICAKSONO 

37. UC-37 SHAFA AURA BENARINO 

38. UC-38 SILVI ANA ROHMAH 

39. UC-39 TAN VIVI NOVIANTI 

40. UC-40 WAHYU KUSUMAWARDANI 

41. UC-41 NADYA AULIA RAHMAWATI MOHMUDI 
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Lampiran 4 

DAFTAR KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 

 

Kelompok 1   Kelompok 2   Kelompok 3 

Alya Icha   Anfilia Maylanda  Ariska Effendhi 

Putri Erlina   Shafa Fikriyyah  Sherly Hedia 

Amriyansah Adhe  Annas Ryehan   Bagas Tri 

Hendy Muta   Joko Irawan   Muhammad Aflah 

 

Kelompok 4   Kelompok 5   Kelompok 6 

Aurelia Rayhandita  Bella Septiana   Carelza Moniqu 

Sindy Mardiana  Sonna Khanza'lena  Tsabita Caesarya 

Bayu Setyo   Bintang Aji   Bonggo Jiwo 

Muhammad Iqbal  Nadif Istafi   Nukat Alvian 

     

Kelompok 7   Kelompok 8   Kelompok 9 

Fitra Harinda   Ika Fitriyani   Natasya Amalia 

I Kadek Celvin  Abim Kristama  Achmad Maulana 

Dian Adi   Dwi Adi   Galih Pambudiarto 

Raka Ilham   Rizky Muharram  Satrio Fanandu 

 

Kelompok 10 

Noreen Ainun 

Akbar Yoga 

Handhika Pribawa 

Syafiq Hastadhra 

Syaherdia Juniarto 



 
 

 

 

Lampiran 5 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi   : Persegi Panjang dan Persegi 

Alokasi Waktu : 70 menit 

Jumlah Soal  : 5 

  

Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

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

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

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

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

1
1
0
 

 



 
 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

4.7 

Menyelesaikan 

permasalahan 

nyata yang 

terkait 

penerapan sifat-

sifat persegi 

panjang, 

persegi, 

trapesium, 

jajargenjang, 

belah ketupat, 

dan layang-

layang.  

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait penerapan 

konsep keliling 

persegi panjang 

Dengan menggunakan konsep keliling 

persegi panjang, peserta didik dapat 

menghitung jarak yang ditempuh peserta 

didik mengelilingi lapangan basket yang 

berbentuk persegi panjang jika yang 

diketahui panjang dan lebar lapangan 

basket. 

Uraian 1 10 

menit 

Persegi Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait penerapan 

konsep keliling 

persegi 

Dengan menggunakan konsep keliling 

persegi, peserta didik dapat menghitung 

biaya yang diperlukan untuk menanami 

sekeliling kolam ikan yang berbentuk 

persegi dengan rumput jika yang diketahui 

panjang kolam dan harga tiap     rumput. 

Uraian 2 10 

menit 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait penerapan 

konsep luas persegi 

Dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang, peserta didik dapat menghitung 

biaya yang diperlukan untuk memasang 

keramik pada garasi jika yang diketahui 

Uraian 3 15 

menit 

1
1

1
 

 



 
 

 

 

panjang panjang dan lebar garasi, panjang dan lebar 

tiap 1 keramik, dan harga tiap 1 keramik. 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait penerapan 

konsep luas persegi 

panjang 

Dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang, peserta didik dapat menghitung 

kaleng cat yang diperlukan untuk  

mengecat dinding jika yang diketahui 

panjang dan lebar dinding dan tiap 1 

kaleng cat dapat mengecat satuan     . 

Uraian 4 15 

menit 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait penerapan 

konsep luas persegi 

panjang 

Dengan menggunakan konsep luas persegi 

panjang, peserta didik dapat menghitung 

biaya yang diperlukan untuk mengecat 

dinding jika diketahui panjang dan lebar 

dinding yang akan dicat, dan  biaya tiap 

pengecatan     . 

Uraian 5 20 

menit 

Jumlah Alokasi Waktu 
70 

menit 

 

1
1
2
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Lampiran 6 

 

 
  

YAYASAN PENDIDIKAN KESATRIAN 67 

  
SMP KESATRIAN 2 SEMARANG (Akreditasi "A") 

  

Jl. Pamularsih 96 Telpon (024)7609063, Fax (024)7609738 

Semarang 50149 

                   SMP Kesatrian 2 Semarang ---- Private Junior High School ---- The Pioneer of Technology Literacy People 

 

 

SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi   : Persegi Panjang dan Persegi 

Alokasi Waktu : 70 menit 

 

PETUNJUK: 

a) Berdoalah sebelum mengerjakan. 

b) Tuliskan nama, no. absen, dan kelas pada tempat yang telah disediakan. 

c) Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah 

disediakan.  

 

Kerjakan soal-soal di bawah! 

1. Lapangan basket berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang      dan 

lebar     . Jika siswa disuruh berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 

tiga kali, berapakah   jarak yang ditempuh siswa? 

 

2. Pada belakang halaman rumah Pak Roni terdapat kolam ikan berbentuk persegi 

dengan ukuran    . Pak Roni ingin memperindah kolam ikan dengan menanami 

sekeliling kolam ikan dengan rumput. Berapakah biaya yang Pak Roni butuhkan 

bila harga tiap     rumput harganya             ? 
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3. Garasi pada rumah Pak Aldi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 

    dan lebar    . Seluruh alas garasi akan dipasang keramik berbentuk persegi 

dengan ukuran      . Berapakah biaya yang akan Pak Aldi perlukan, jika tiap 1 

buah keramik berharga            ? 

 

4. Pak Anwar ingin mengecat dinding bagian belakang rumahnya. Dinding tersebut 

berukuran panjang      dan tinggi    . Jika sekaleng cat dapat mengecat 

          , berapa kaleng cat yang diperlukan Pak Anwar untuk mengecat 

dinding tersebut? 

 

5. Dinding sebuah gedung yang berbentuk persegi panjang dengan panjang      

dan lebar     akan dicat. Pada dinding tersebut terdapat pintu yang panjangnya 

    dan lebarnya     serta sebuah jendela yang panjangnya     dan lebarnya 

     . Jika biaya untuk pembelian cat              per   , berapa biaya 

untuk pengecatan dinding tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti –  
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Lampiran 7 

KUNCI DAN PEDOMAN PENILAIAN SOAL UJI COBA  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No. Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami masalah 

Diketahui : 

Lapangan basket berbentuk persegi panjang. 

Panjang      dan lebar     . 

Siswa berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak tiga kali. 

Ditanya : 

Berapakah   jarak yang ditempuh siswa? 

2 

Merencanakan masalah 

Keliling lapangan          

Jarak yang ditempuh siswa   Keliling lapangan    

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling lapangan          

                                             

                                    

Jarak yang ditempuh siswa   Keliling lapangan    

                                                     

                                                    

4 

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh siswa mengelilingi lapangan basket 

sebanyak tiga kali adalah      . 

1 

2. Memahami masalah 

Diketahui : 

Belakang halaman rumah terdapat kolam ikan berbentuk persegi. 

Panjang sisi    . 

Pak Roni ingin memperindah kolam ikan dengan menanami 

 

 

1 
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sekeliling kolam ikan dengan rumput. 

Harga tiap     rumput harganya              

Ditanya : 

Berapakah biaya yang Pak Roni butuhkan? 

 

 

1 

 

Merencanakan masalah 

Keliling tanah kosong      

Biaya Pak Roni butuhkan   Keliling kolam ikan               

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling kolam ikan      

                                        

                                       

Biaya Pak Roni   Keliling kolam ikan               

                                           

                                             

4 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang Pak Roni butuhkan adalah                  . 
1 

3. Memahami masalah 

Diketahui : 

Garasi pada rumah Pak Aldi berbentuk persegi panjang. 

Panjang     dan lebar    . 

Seluruh alas garasi akan dipasang keramik berbentuk persegi 

dengan ukuran      . 

Harga tiap 1 buah keramik            . 

Ditanya : 

Berapakah biaya yang akan Pak Aldi perlukan? 

2 

Merencanakan masalah 

Luas garasi Pak Aldi      

Luas 1 keramik      

Banyak keramik yang dibutuhkan Pak Aldi  
           

              
 

 

 

2 
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Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              1 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas garasi Pak Aldi      

                                           

                                         

Luas 1 keramik      

                                       

                                     

Banyak keramik yang dibutuhkan Pak Aldi  
           

              
 

                                                                       
     

          

                                                                       
           

          

                                                                          

Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              

                                                      

                                                     

4 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang dibutuhkan Pak Aldi adalah              . 
1 

4. Memahami masalah 

Diketahui : 

Pak Anwar ingin mengecat dinding bagian belakang rumahnya.  

Dinding tersebut berukuran panjang      dan tinggi    .  

Sekaleng cat dapat mengecat           .  

Ditanya : 

Berapa kaleng cat yang diperlukan Pak Anwar untuk mengecat 

dinding tersebut? 

2 

Merencanakan masalah 

Luas dinding      

Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecet  
            

           

3 
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas dinding      

                                

                             

Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecet  
            

           

                                                                                     
     

           

                                                                                     
           

          
 

                                                                                        

4 

Memeriksa kembali 

Jadi kaleng cat yang diperlukan Pak Anwar untuk mengecet 

adalah 8 kaleng. 

1 

5. Memahami masalah 

Diketahui : 

Dinding sebuah kamar berbentuk persegi panjang dengan panjang 

     dan lebar    . 

Pintu pada dinding dengan panjang     dan lebar    . 

Jendela pada dinding dengan panjang     dan lebar      . 

Ditanya : 

Berapa biaya untuk pengecetan dinding tersebut? 

2 

Merencanakan masalah 

Luas dinding      

Luas pintu      

Luas jendela      

Luas yang dicat   Luas dinding   Luas pintu   Luas jendela 

Biaya pengecatan   Luas yang dicat               

3 

Melaksanakan pemecahan masalah  

Jawab : 

Luas dinding      

                                

 

 

1 

 



119 
 

 

                             

Luas pintu      

                           

                        

Luas jendela      

                                

                             

Luas yang dicat   Luas dinding   Luas pintu   Luas jendela 

                                             

                                   

Biaya pengecatan   Luas yang dicat               

                                                

                                              

 

 

 

 

 

 

3 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya untuk pengecetan dinding tersebut adalah 

               . 

1 

 

Pedoman Penilaian: 

Nilai Akhir  
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Lampiran 8 

NILAI SOAL UJI COBA 

No. Kode 
Butir Soal ke- 

Nilai 
1 2 3 4 5 

1. UC-1 10 10 2 4 5 62 

2. UC-2 5 4 2 5 2 36 

3. UC-3 8 2 8 8 8 68 

4. UC-4 8 4 8 4 9 66 

5. UC-5 7 8 2 9 9 70 

6. UC-6 5 10 3 8 3 58 

7. UC-7 5 4 2 5 2 36 

8. UC-8 10 4 3 9 2 56 

9. UC-9 7 9 7 9 10 84 

10. UC-10 3 5 2 5 3 36 

11. UC-11 3 3 2 5 2 30 

12. UC-12 8 10 6 9 5 76 

13. UC-13 10 10 3 9 4 72 

14. UC-14 10 9 2 5 3 58 

15. UC-15 8 10 2 5 5 60 

16. UC-16 7 8 2 7 6 60 

17. UC-17 9 4 3 8 5 58 

18. UC-18 10 4 2 7 9 64 

19. UC-19 9 7 3 6 7 64 

20. UC-20 5 10 3 9 2 58 

21. UC-21 9 2 2 2 3 36 

22. UC-22 6 7 2 6 6 54 

23. UC-23 9 10 2 10 4 70 

24. UC-24 5 4 2 3 3 34 

25. UC-25 5 5 2 4 3 38 

26. UC-26 9 3 3 7 5 54 

27. UC-27 3 4 2 9 7 50 

28. UC-28 10 4 7 8 5 68 

29. UC-29 10 10 3 10 5 76 

30. UC-30 10 3 3 9 5 60 

31. UC-31 8 9 2 6 6 62 

32. UC-32 8 3 2 10 3 52 

33. UC-33 10 9 2 8 3 64 

34. UC-34 9 5 2 8 7 62 

35. UC-35 10 4 3 10 8 70 

36. UC-36 9 2 2 2 2 34 

37. UC-37 5 3 2 5 3 36 

38. UC-38 7 7 2 9 7 64 

39. UC-39 7 8 2 10 5 64 

40. UC-40 10 5 2 5 9 62 

41. UC-41 10 3 2 7 5 54 

Nilai terendah 30 

Nilai tertinggi 84 

Rata-rata 57 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

Keterangan: 

    : Koefisien antara   dan   

  : Banyaknya subjek yang diteliti 

∑  : Jumlah skor tiap butir soal 

∑  : Jumlah skor total 

∑   : Jumlah kali skor tiap butir soal dengan skor total 

∑   : Jumlah kuadrat skor butir soal 

∑   : Jumlah kuadrat skor total 

Kriteria: 

Jika            maka butir soal dinyatakan valid. 

Perhitungan ini disajikan untuk perhitungan validitas butir soal nomor 1. 

No Kode              

1. UC-1 10 62 100 3844 620 

2. UC-2 5 36 25 1296 180 

3. UC-3 8 68 64 4624 544 

4. UC-4 8 66 64 4356 528 

5. UC-5 7 70 49 4900 490 

6. UC-6 5 58 25 3364 290 

7. UC-7 5 36 25 1296 180 

8. UC-8 10 56 100 3136 560 

9. UC-9 7 84 49 7056 588 

10. UC-10 3 36 9 1296 108 

11. UC-11 3 30 9 900 90 

12. UC-12 8 76 64 5776 608 

13. UC-13 10 72 100 5184 720 

14. UC-14 10 58 100 3364 580 

15. UC-15 8 60 64 3600 480 

16. UC-16 7 60 49 3600 420 

17. UC-17 9 58 81 3364 522 

18. UC-18 10 64 100 4096 640 

19. UC-19 9 64 81 4096 576 
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20. UC-20 5 58 25 3364 290 

21. UC-21 9 36 81 1296 324 

22. UC-22 6 54 36 2916 324 

23. UC-23 9 70 81 4900 630 

24. UC-24 5 34 25 1156 170 

25. UC-25 5 38 25 1444 190 

26. UC-26 9 54 81 2916 486 

27. UC-27 3 50 9 2500 150 

28. UC-28 10 68 100 4624 680 

29. UC-29 10 76 100 5776 760 

30. UC-30 10 60 100 3600 600 

31. UC-31 8 62 64 3844 496 

32. UC-32 8 52 64 2704 416 

33. UC-33 10 64 100 4096 640 

34. UC-34 9 62 81 3844 558 

35. UC-35 10 70 100 4900 700 

36. UC-36 9 34 81 1156 306 

37. UC-37 5 36 25 1296 180 

38. UC-38 7 64 49 4096 448 

39. UC-39 7 64 49 4096 448 

40. UC-40 10 62 100 3844 620 

41. UC-41 10 54 100 2916 540 

Jumlah 316 2336 2634 140432 18680 

Kuadrat 99856 5456896    
 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }
 

       
                     

√{               }{                   }
 

              

Berdasarkan perhitungan diperoleh harga            dan dengan taraf 

signifikan    dan      diperoleh             . Karena             maka 

butir soal nomor 1 valid. 
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Lampiran 10 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 

) 

Keterangan: 

    : Koefisien reliabilitas 

  : Banyaknya butir soal 

  
  : Varians skor total 

∑  
  : Jumlah varians skor butir soal 

Dengan rumus varians      sebagai berikut: 

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 

Kriteria: 

Jika            maka butir soal tes dikatakan reliabel. 

Perhitungan: 

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
     

     
  

  
        

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
     

     
  

  
        

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
    

     
  

  
        

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
     

     
  

  
        

  
  

∑   
 ∑   

 
 

 
     

     
  

  
        

∑  
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∑   
 ∑   

 
 

 
       

       
  

  
        

Jadi, 

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 

)  (
  

    
) (  

      

      
)         

Berdasarkan perhitungan diperoleh harga            dan taraf signifikan 

   dengan      diperoleh             . Karena            maka butir soal 

tersebut reliabel. 
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Lampiran 11 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

   
 ̅    ̅  

         
 

Keterangan: 

    : Daya pembeda 

 ̅    : Rata-rata kelompok atas 

 ̅    : Rata-rata kelompok bawah 

          : Skor maksimum 

Kriteria: 

       : Sangat baik 

          : Baik 

          : Cukup, soal perlu perbaikan 

       : Kurang baik, soal harus dibuang 

 

Tabel Kelompok Atas 

No Kode 
Skor Butir Soal ke- 

1 2 3 4 5 

1. UC-9 7 9 7 9 10 

2. UC-12 8 10 6 9 5 

3. UC-29 10 10 3 10 5 

4. UC-13 10 10 3 9 4 

5. UC-23 9 10 2 10 4 

6. UC-35 10 4 3 10 8 

7. UC-5 7 8 2 9 9 

8. UC-28 10 4 7 8 5 

9. UC-3 8 2 8 8 8 

10. UC-4 8 4 8 4 9 

11. UC-39 7 8 2 10 5 

Skor maks 10 10 10 10 10 

Rata-rata 8,54545 7,1818 4,6364 8,727 6,5455 
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Tabel Kelompok Bawah 

No Kode 
Skor Butir Soal ke- 

1 2 3 4 5 

1. UC-32 8 3 2 10 3 

2. UC-22 6 7 2 6 6 

3. UC-25 5 5 2 4 3 

4. UC-10 3 5 2 5 3 

5. UC-7 5 4 2 5 2 

6. UC-2 5 4 2 5 2 

7. UC-37 5 3 2 5 3 

8. UC-21 9 2 2 2 3 

9. UC-24 5 4 2 3 3 

10. UC-36 9 2 2 2 2 

11. UC-11 3 3 2 5 2 

Skor maks 10 10 10 10 10 

Rata-rata 5,72727 3,8182 2 4,727 2,9091 

 

Perhitungan: 

Soal  ̅    ̅                Kriteria 

1. 8,54545 5,72727 

10 

0,28182 Cukup, soal diperbaiki 

2. 7,1818 3,8182 0,3364 Baik 

3. 4,6364 2 0,2636 Cukup, soal diperbaiki 

4. 8,727 4,727 0,4 Sangat baik 

5. 6,5455 2,9091 0,3636 Baik 
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Lampiran 12 

PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL 

 

Rumus: 

   
         

                       
 

Dengan 

          
                                   

                    
 

Kriteria: 

          : Sukar 

          : Sedang 

          : Mudah 

Perhitungan: 

Soal Jumlah skor 
Jumlah 

peserta didik 
Rata-rata 

Skor 

maks 
   Kriteria 

1. 316 

41 

7,707317 

10 

0,77073 Mudah 

2. 245 5,97561 0,5976 Sedang 

3. 118 2,87805 0,2878 Sukar 

4. 284 6,9268 0,693 Sedang 

5. 205 5 0,5 Sedang 
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Lampiran 13 

REKAP ANALISIS BUTIR SOAL 

 
Butir Soal ke- 

1 2 3 4 5 

Validitas 

    0,5599 0,5666 0,4793 0,6794 0,65 

       0,308 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid 

Reliabilitas 

    0,8751 

       0,308 

Kriteria Reliabilitas 

Daya 

Pembeda 

   0,28182 0,3364 0,2636 0,4 0,3636 

Kriteria 

Cukup, 

soal perlu 

diperbaiki 

Baik 

Cukup, 

soal perlu 

diperbaiki 

Sangat 

baik 
Baik 

Taraf 

Kesukaran 

   0,77073 0,5976 0,2878 0,693 0,5 

Kriteria Mudah Sedang Sukar Sedang Sedang 

 



 
 

 

Lampiran 14 

KETERANGAN SOAL YANG DIPAKAI 

Indikator 
No. 

Soal 

Validitas 
Reliabilitas 

Daya Pembeda Taraf Kesukaran 
Ket 

    Kriteria    Kriteria    Kriteria 

Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan 

konsep keliling persegi panjang 

1. 0,5599 Valid 

Reliabel 

0,28182 Cukup 0,77073 Mudah Diperbaiki 

Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan 

konsep keliling persegi 

2. 0,5666 Valid 0,3364 Baik 0,5976 Sedang Dipakai 

Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan 

konsep luas persegi panjang 

3. 0,4793 Valid 0,2636 Cukup 0,2878 Sukar Diperbaiki 

Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan 

konsep luas persegi panjang 

4. 0,6794 Valid 0,4 
Sangat 

Baik 
0,693 Sedang Dipakai 

Menyelesaikan permasalahan 

nyata yang terkait penerapan 

konsep luas persegi panjang 

5. 0,65 Valid 0,3636 Baik 0,5 Sedang Dipakai 

1
3
3
 

 1
2
9
 

 



 
 

 

Lampiran 15 

SOAL PERBAIKAN 

No. Indikator No Soal Soal Awal Soal Perbaikan Keterangan 

1. Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

keliling persegi 

panjang 

1 Lapangan basket berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran panjang      

dan lebar     . Jika siswa disuruh 

berlari mengelilingi lapangan basket 

sebanyak tiga kali, berapakah   jarak 

yang ditempuh siswa? 

Lapangan basket berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran panjang 

     dan luas       . Jika siswa 

disuruh berlari mengelilingi 

lapangan basket sebanyak tiga kali, 

berapakah   jarak yang ditempuh 

siswa? 

Dipakai 

2. Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

luas persegi panjang 

3 Garasi pada rumah Pak Aldi berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 

panjang     dan lebar    . Seluruh 

alas garasi akan dipasang keramik 

berbentuk persegi dengan ukuran 

     . Berapakah biaya yang akan 

Pak Aldi perlukan, jika tiap 1 buah 

keramik berharga            ? 

Garasi pada rumah Pak Aldi 

berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran panjang     dan lebar    . 

Seluruh alas garasi akan dipasang 

keramik berbentuk persegi dengan 

luas          . Berapakah biaya 

yang akan Pak Aldi perlukan, jika 

tiap 1 buah keramik berharga 

           ? 

Dipakai 

1
3
0
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Lampiran 16 

KUNCI JAWABAN 

No. Soal Sesudah Diperbaiki 

1. Memahami masalah 

Diketahui : 

Lapangan basket berbentuk persegi panjang. 

Panjang      dan luas       . 

Siswa disuruh berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak tiga kali. 

Ditanya : 

Berapakah   jarak yang ditempuh siswa? 

Merencanakan masalah 

Lebar  
    

 
 

Keliling lapangan          

Jarak yang ditempuh siswa   Keliling lapangan    

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Lebar  
    

 
 

           
      

    
 

                

Keliling lapangan          

                                             

                                    

Jarak yang ditempuh siswa   Keliling lapangan    

                                                     

                                                    

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh siswa mengelilingi lapangan basket sebanyak tiga 

kali adalah      . 
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3. Memahami masalah 

Diketahui : 

Garasi pada rumah Pak Aldi berbentuk persegi panjang. 

Panjang     dan lebar    . 

Seluruh alas garasi akan dipasang keramik berbentuk persegi dengan luas 

         . 

Harga tiap 1 buah keramik            . 

Ditanya : 

Berapakah biaya yang akan Pak Aldi perlukan? 

Merencanakan masalah 

Luas garasi Pak Aldi      

Banyak keramik yang dibutuhkan Pak Aldi  
           

              
 

Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas garasi Pak Aldi      

                                           

                                         

Banyak keramik yang dibutuhkan  
           

              
 

                                                        
     

          

                                                        
           

          

                                                           

Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              

                                                      

                                                     

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang dibutuhkan Pak Aldi adalah              . 

 



 
 

 

Lampiran 17 

KISI-KISI PRE-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

Materi   : Persegi Panjang dan Persegi 

Alokasi Waktu  : 70 menit 

Jumlah Soal  : 5 

 

Kompetensi Inti 

5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

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

7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

8. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

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

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

1
3
3
 

 



 
 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Indikator Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

4.7 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan sifat-sifat 

persegi panjang, 

persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah 

ketupat, dan layang-

layang.  

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

keliling persegi 

panjang 

Dengan menggunakan konsep keliling 

persegi panjang, peserta didik dapat 

menghitung jarak yang ditempuh 

peserta didik mengelilingi lapangan 

basket yang berbentuk persegi panjang 

jika yang diketahui panjang dan luas 

lapangan basket. 

Uraian 1 10 

menit 

Persegi Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

keliling persegi 

Dengan menggunakan konsep keliling 

persegi, peserta didik dapat 

menghitung biaya yang diperlukan 

untuk menanami sekeliling kolam ikan 

yang berbentuk persegi dengan rumput 

jika yang diketahui panjang kolam dan 

harga tiap     rumput. 

Uraian 2 10 

menit 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

Dengan menggunakan konsep luas 

persegi panjang, peserta didik dapat 

menghitung biaya yang diperlukan 

untuk memasang keramik pada garasi 

Uraian 3 15 

menit 

1
3
4
 

 



 
 

 

luas persegi panjang jika yang diketahui panjang dan lebar 

garasi, luas tiap 1 keramik, dan harga 

tiap 1 keramik. 

Persegi Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

luas persegi 

Dengan menggunakan konsep luas 

persegi, peserta didik dapat 

menghitung kaleng cat yang diperlukan 

untuk  mengecat dinding jika yang 

diketahui panjang sisi dinding dan tiap 

1 kaleng cat dapat mengecat 

satuan    . 

Uraian 4 15 

menit 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

luas persegi panjang 

Dengan menggunakan konsep luas 

persegi panjang, peserta didik dapat 

menghitung biaya yang diperlukan 

untuk mengecat dinding jika diketahui 

panjang dan lebar dinding yang akan 

dicat, dan  biaya tiap pengecatan     . 

Uraian 5 20 

menit 

Jumlah Alokasi Waktu 
70 

menit 

1
3
5
 

 



 
 

 

Lampiran 18 

KISI-KISI POST-TEST KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

Materi   : Persegi Panjang dan Persegi 

Alokasi Waktu  : 70 menit 

Jumlah Soal  : 5 

 

Kompetensi Inti 

9. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

10. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

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

11. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

12. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

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

lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

1
3
6
 

 



 
 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Indikator Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

4.7 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan sifat-sifat 

persegi panjang, 

persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah 

ketupat, dan layang-

layang.  

Persegi Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

keliling persegi 

Dengan menggunakan konsep keliling 

persegi, peserta didik dapat 

menghitung jarak yang ditempuh atlet 

mengelilingi lapangan yang berbentuk 

persegi jika yang diketahui luas 

lapangan. 

Uraian 1 10 

menit 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

keliling persegi 

panjang 

Dengan menggunakan konsep keliling 

persegi panjang, peserta didik dapat 

menghitung biaya yang diperlukan 

untuk memagari sekeliling tanah 

kosong dengan pagar besi jika yang 

diketahui panjang dan lebar tanah 

kosong, dan harga tiap     pagar besi. 

Uraian 2 10 

menit 

Persegi Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

Dengan menggunakan konsep luas 

persegi, peserta didik dapat 

menghitung biaya yang diperlukan 

untuk memasang keramik pada kamar 

Uraian 3 15 

menit 

1
3
7
 

 



 
 

 

luas persegi jika yang diketahui panjang sisi kamar, 

luas tiap 1 keramik, dan harga tiap 1 

keramik. 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

luas persegi panjang 

Dengan menggunakan konsep luas 

persegi panjang, peserta didik dapat 

menghitung kaleng cat yang diperlukan 

untuk  mengecat dinding jika yang 

diketahui panjang dan lebar dinding 

dan tiap 1 kaleng cat dapat mengecat 

satuan     . 

Uraian 4 15 

menit 

Persegi 

Panjang 

Menyelesaikan 

permasalahan nyata 

yang terkait 

penerapan konsep 

luas persegi panjang 

Dengan menggunakan konsep luas 

persegi panjang, peserta didik dapat 

menghitung biaya yang diperlukan 

untuk mengecat dinding jika diketahui 

panjang dan lebar dinding yang akan 

dicat, dan  biaya tiap pengecatan     . 

Uraian 5 20 

menit 

Jumlah Alokasi Waktu 
70 

menit 

1
3
8
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Lampiran 19 

 

 
  

YAYASAN PENDIDIKAN KESATRIAN 67 

  
SMP KESATRIAN 2 SEMARANG (Akreditasi "A") 

  

Jl. Pamularsih 96 Telpon (024)7609063, Fax (024)7609738 

Semarang 50149 

                   SMP Kesatrian 2 Semarang ---- Private Junior High School ---- The Pioneer of Technology Literacy People 

 

 

PRE-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi  : Persegi Panjang dan Persegi 

Alokasi Waktu : 70 menit 

 

PETUNJUK: 

a) Berdoalah sebelum mengerjakan. 

b) Tuliskan nama, no. absen, dan kelas pada tempat yang telah disediakan. 

c) Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah 

disediakan.  

 

Kerjakan soal-soal di bawah! 

1. Lapangan basket berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang      dan 

luas       . Jika siswa disuruh berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 

tiga kali, berapakah   jarak yang ditempuh siswa? 

 

2. Pada belakang halaman rumah Pak Roni terdapat kolam ikan berbentuk persegi 

dengan ukuran    . Pak Roni ingin memperindah kolam ikan dengan menanami 

sekeliling kolam ikan dengan rumput. Berapakah biaya yang Pak Roni butuhkan 

bila harga tiap     rumput harganya             ? 
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3. Garasi pada rumah Pak Aldi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 

    dan lebar    . Seluruh alas garasi akan dipasang keramik berbentuk persegi 

dengan luas          . Berapakah biaya yang akan Pak Aldi perlukan, jika tiap 

1 buah keramik berharga            ? 

 

4. Dinding bagian belakang kamar Budi berbentuk persegi dengan ukuran    . 

Budi ingin mengecat dinding bagian belakang kamarnya. Jika sekaleng cat dapat 

mengecat       , berapa kaleng cat yang diperlukan Budi untuk mengecat 

dinding tersebut? 

 

5. Dinding sebuah kamar yang berbentuk persegi panjang dengan panjang     dan 

lebar     akan dicat. Pada dinding tersebut terdapat pintu yang panjangnya     

dan lebarnya     serta sebuah jendela yang panjangnya     dan lebarnya 

     . Jika biaya untuk pembelian cat              per   , berapa biaya 

untuk pengecatan dinding tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti - 
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Lampiran 20 

 

 
  

YAYASAN PENDIDIKAN KESATRIAN 67 

  
SMP KESATRIAN 2 SEMARANG (Akreditasi "A") 

  

Jl. Pamularsih 96 Telpon (024)7609063, Fax (024)7609738 

Semarang 50149 

                   SMP Kesatrian 2 Semarang ---- Private Junior High School ---- The Pioneer of Technology Literacy People 

 

 

POST-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi  : Persegi Panjang dan Persegi 

Alokasi Waktu : 70 menit 

 

PETUNJUK: 

a) Berdoalah sebelum mengerjakan. 

b) Tuliskan nama, no. absen, dan kelas pada tempat yang telah disediakan. 

c) Kerjakan soal-soal di bawah ini pada lembar jawab yang telah 

disediakan.  

 

Kerjakan soal-soal di bawah! 

1. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi dengan luas 

lapangan berukuran         . Untuk mencapai garis finish, atlet harus berlari 

mengelilingi lapangan sebanyak satu kali. Berapakah   jarak yang ditempuh 

atlet tersebut? 

 

2. Bu Tari mempunyai tanah kosong berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

panjang      dan lebar     . Bila Bu Tari hendak memagari sekeliling tanah 

kosong dengan pagar besi. Berapakah biaya yang akan Bu Tari keluarkan bila 

harga tiap     pagar besi harganya              ? 
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3. Kamar Tiara berbentuk persegi dengan ukuran    . Tiara ingin alas kamarnya 

dipasang keramik berbentuk persegi dengan ukuran luas 1 keramik          . 

Berapakah biaya yang akan Tiara perlukan, jika tiap 1 buah keramik berharga 

           ? 

 

4. Pak Anwar ingin mengecat dinding bagian belakang rumahnya. Dinding tersebut 

berukuran panjang      dan tinggi    . Jika sekaleng cat dapat mengecat 

     , berapa kaleng cat yang diperlukan Pak Anwar untuk mengecat dinding 

tersebut? 

 

5. Dinding sebuah gedung yang berbentuk persegi panjang dengan panjang      

dan lebar     akan dicat. Pada dinding tersebut terdapat pintu yang panjangnya 

    dan lebarnya     serta sebuah jendela yang panjangnya     dan lebarnya 

     . Jika biaya untuk pembelian cat              per   , berapa biaya 

untuk pengecatan dinding tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti – 



143 
 

 

Lampiran 21 

KUNCI DAN PEDOMAN PENILAIAN PRE-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami masalah 

Diketahui : 

Lapangan basket berbentuk persegi panjang. 

Panjang      dan luas       . 

Siswa disuruh berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak tiga 

kali. 

Ditanya : 

Berapakah   jarak yang ditempuh siswa? 

2 

Merencanakan masalah 

Lebar  
    

 
 

Keliling lapangan          

Jarak yang ditempuh siswa   Keliling lapangan    

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Lebar  
    

 
 

           
      

    
 

                

Keliling lapangan          

                                             

                                    

Jarak yang ditempuh siswa   Keliling lapangan    

                                                     

                                                    

4 

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh siswa mengelilingi lapangan basket 

sebanyak tiga kali adalah      . 

1 
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2. Memahami masalah 

Diketahui : 

Belakang halaman rumah terdapat kolam ikan berbentuk persegi. 

Panjang sisi    . 

Pak Roni ingin memperindah kolam ikan dengan menanami 

sekeliling kolam ikan dengan rumput. 

Harga tiap     rumput harganya              

Ditanya : 

Berapakah biaya yang Pak Roni butuhkan? 

2 

Merencanakan masalah 

Keliling tanah kosong      

Biaya yang dibutuhkan   Keliling kolam ikan               

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling kolam ikan      

                                        

                                       

Biaya yang dibutuhkan   Keliling kolam ikan               

                                                       

                                                         

4 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang Pak Roni butuhkan adalah                  . 
1 

3. Memahami masalah 

Diketahui : 

Garasi pada rumah Pak Aldi berbentuk persegi panjang. 

Panjang     dan lebar    . 

Seluruh alas garasi akan dipasang keramik berbentuk persegi 

dengan luas          . 

Harga tiap 1 buah keramik            . 

Ditanya : 

Berapakah biaya yang akan Pak Aldi perlukan? 

2 
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Merencanakan masalah 

Luas garasi Pak Aldi      

Banyak keramik yang dibutuhkan Pak Aldi  
           

              
 

Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas garasi Pak Aldi      

                                           

                                         

Banyak keramik yang dibutuhkan  
           

              
 

                                                        
     

          

                                                        
           

          

                                                           

Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              

                                                      

                                                     

4 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang dibutuhkan Pak Aldi adalah              . 
1 

4. Memahami masalah 

Diketahui : 

Dinding bagian belakang kamar Budi berbentuk persegi. 

Panjang sisi    . 

Sekaleng cat hanya dapat mengecat       . 

Ditanya : 

Berapa kaleng cat yang diperlukan Budi untuk mengecat dinding 

tersebut? 

2 

Merencanakan masalah 

Luas dinding      

Kaleng cat yang diperlukan Budi untuk mengecat  
            

       

3 
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas dinding      

                               

                            

Kaleng cat yang diperlukan Budi untuk mengecat  
            

   
 

                                                                                 
    

       

                                                                                    

4 

Memeriksa kembali 

Jadi kaleng cat yang diperlukan Budi untuk mengecat dinding 

tersebut adalah 6 kaleng. 

1 

5. Memahami masalah 

Diketahui : 

Dinding sebuah kamar berbentuk persegi panjang dengan panjang 

    dan lebar    . 

Pintu pada dinding dengan panjang     dan lebar    . 

Jendela pada dinding dengan panjang     dan lebar      . 

Ditanya : 

Berapa biaya untuk pengecetan dinding tersebut? 

2 

Merencanakan masalah 

Luas dinding      

Luas pintu      

Luas jendela      

Luas yang dicat   Luas dinding   Luas pintu   Luas jendela 

Biaya pengecatan   Luas yang dicat               

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas dinding      

                               

                             

 

 

1 
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Luas pintu      

                           

                        

Luas jendela      

                                

                             

Luas yang dicat   Luas dinding   Luas pintu   Luas jendela 

                                          

                                  

Biaya pengecatan   Luas yang dicat               

                                               

                                            

 

 

 

 

 

3 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya untuk pengecetan dinding tersebut adalah 

             . 

1 

 

Pedoman Penilaian: 

Nilai Akhir  
           

             
     



148 
 

 

Lampiran 22 

KUNCI DAN PEDOMAN PENILAIAN POST-TEST 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

No Kunci Jawaban Skor 

1. Memahami masalah 

Diketahui : 

Lapangan berbentuk persegi. 

Luas panjang         . 

Untuk mencapai garis finish, atlet harus berlari mengelilingi 

lapangan sebanyak satu kali. 

Ditanya : 

Berapakah   jarak yang ditempuh atlet tersebut? 

2 

Merencanakan masalah 

Panjang sisi  √     

Keliling lapangan      

Jarak yang ditempuh atlet   Keliling lapangan    

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Panjang sisi  √     

                     √         

                          

Keliling lapangan      

                                      

                                      

Jarak yang ditempuh atlet   Keliling lapangan    

                                                        

                                                      

4 

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh atlet agar mencapai garis finish adalah 

       . 

1 
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2. Memahami masalah 

Diketahui : 

Bu Tari mempunyai tanah kosong berbentuk persegi panjang. 

Panjang      dan lebar     . 

Bu Tari hendak memagari sekeliling tanah kosong dengan pagar 

besi. 

Harga tiap     pagar besi harganya              ? 

Ditanya : 

Berapakah biaya yang akan Bu Tari keluarkan? 

2 

Merencanakan masalah 

Keliling tanah kosong          

Biaya yang dikeluarkan   Keliling tanah kosong                

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling tanah kosong          

                                                   

                                          

Biaya yang dikeluarkan   Keliling tanah kosong                

                                                         

                                                         

4 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang akan Bu Tari keluarkan adalah                 . 
1 

3. Memahami masalah 

Diketahui : 

Kamar Tiara berbentuk persegi. 

Panjang sisi    .  

Tiara ingin alas kamarnya dipasang keramik berbentuk persegi 

dengan luas 1 keramik          . 

Harga tiap 1 buah keramik            . 

Ditanya : 

Berapakah biaya yang akan Tiara perlukan? 

2 
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Merencanakan masalah 

Luas kamar Tiara      

Banyak keramik yang dibutuhkan Tiara  
          

              
 

Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas kamar Tiara      

                                      

                                    

Banyak keramik yang dibutuhkan Tiara  
          

              
 

                                                                 
     

          

                                                                 
           

          

                                                                    

Biaya yang dibutuhkan   Banyak keramik              

                                                      

                                                     

4 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang dibutuhkan Tiara adalah              . 
1 

4. Memahami masalah 

Diketahui : 

Pak Anwar ingin mengecat dinding bagian belakang rumahnya.  

Dinding tersebut berukuran panjang      dan tinggi    .  

Sekaleng cat dapat mengecat           .  

Ditanya : 

Berapa kaleng cat yang diperlukan Pak Anwar untuk mengecat 

dinding tersebut? 

2 

Merencanakan masalah 

Luas dinding      

Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecet  
            

          
 

3 
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Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas dinding      

                                

                             

Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecet  
            

           

                                                                                     
     

           

                                                                                     
           

          
 

                                                                                        

4 

Memeriksa kembali 

Jadi kaleng cat yang diperlukan Pak Anwar untuk mengecet adalah 

8 kaleng. 

1 

5. Memahami masalah 

Diketahui : 

Dinding sebuah kamar berbentuk persegi panjang dengan panjang 

     dan lebar    . 

Pintu pada dinding dengan panjang     dan lebar    . 

Jendela pada dinding dengan panjang     dan lebar      . 

Ditanya : 

Berapa biaya untuk pengecetan dinding tersebut? 

2 

Merencanakan masalah 

Luas dinding      

Luas pintu      

Luas jendela      

Luas yang dicat   Luas dinding   Luas pintu   Luas jendela 

Biaya pengecatan   Luas yang dicat               

3 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas dinding      
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Luas pintu      

                           

                        

Luas jendela      

                                

                             

Luas yang dicat   Luas dinding   Luas pintu   Luas jendela 

                                             

                                   

Biaya pengecatan   Luas yang dicat               

                                                

                                              

 

 

 

 

 

 

4 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya untuk pengecetan dinding tersebut adalah 

               . 

1 

 

Pedoman Penilaian: 

Nilai Akhir  
           

             
     



 
 

 

Lampiran 23 

PENGGALAN SILABUS 

Kelas Eksperimen 

 

Sekolah  : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Kelas / Semester : VII / 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kompetensi Inti 1 :  

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

Kompetensi Inti 2 : 

Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 

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

Kompetensi Inti 3 : 

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi Inti 4 : 

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan 

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

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  

 

1
5
3
 

 



 
 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

1.1 Menghargai 

dan menghayati 

ajaran agama 

yang dianutnya.  

 

2.1 

Menunjukkan 

sikap logis, 

kritis, analitik, 

konsisten dan 

teliti, 

bertanggung 

jawab, responsif, 

dan tidak mudah 

menyerah dalam 

memecahkan 

masalah.  

 

2.2 

Memiliki rasa 

ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan 

pada matematika 

serta memiliki 

rasa percaya 

pada daya dan 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas.   

 

Menyelesaikan 

permasalahan 

nyata yang terkait 

penerapan sifat-

sifat persegi 

panjang. 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa secara 

bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik 

peserta didik agar siap menerima 

pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru mengingatkan 

kembali mengenai persegi panjang. 

7) Guru memberi motivasi belajar peserta 

didik secara kontekstual sesuai manfaat 

dan aplikasi materi persegi panjang dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan Inti 

Tahap 1 (Orientasi Peserta Didik terhadap 

Masalah) 

8) Peserta didik diminta memberikan contoh 

benda-benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk persegi panjang. (mengamati) 

9) Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang berhubungan dengan 

masalah kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan persegi panjang.  

 

Tes 

Tertulis 

Uraian 2 x 40 

Menit 
 BSE 

karangan 

Barnok 

Sinaga 

dkk 

 BSE 

karangan 

Atik 

Wintarti 

dkk 

 LKPD 1 

1
5
4
 

 



 
 

 

kegunaan 

matematika, 

yang terbentuk 

melalui 

pengalaman 

belajar.  

 

 

2.3 

Memiliki sikap 

terbuka, santun, 

objektif, 

menghargai 

pendapat dan 

karya teman 

dalam interaksi 

kelompok 

maupun aktivitas 

sehari-hari.  

 

 

3.6 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat 

bangun datar dan 

menggunakan 

nya untuk 

menentukan 

keliling dan luas.  

Tahap 2 (Mengorganisasi Peserta Didik 

untuk Belajar) 

10) Guru mengelompokkan peserta didik 

menjadi beberapa kelompok dimana 

anggota setiap kelompok terdiri dari 4 atau 

5 peserta didik. 

11) Guru membagikan LKPD 1 yang akan 

didiskusikan secara kelompok dan diberi 

batasan waktu. (mengamati) 

Tahap 3 (Membimbing Penyelidikan 

Individual Maupun Kelompok) 

12) Peserta didik menyelesaikan masalah yang 

ada di LKPD 1 secara berkelompok. 

13) Guru berkeliling memantau peserta didik 

dalam berdiskusi. 

14) Guru membantu peserta didik apabila ada 

peserta didik yang mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati. (menanya) 

15) Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi dengan tepat. 

(mengumpulkan informasi) 

16) Guru mendorong peserta didik untuk 

menalar dan melaksanakan penyelidikan 

untuk mencari penjelasan serta pemecahan 

masalah. (mengasosiasikan) 

17) Guru mendorong peserta didik untuk 

berani mencoba dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk mencari penjelasan 

1
5
5
 

 



 
 

 

 

4.7 

Menyelesaikan 

permasalahan 

nyata yang 

terkait 

penerapan sifat-

sifat persegi 

panjang, persegi, 

trapesium, 

jajargenjang, 

belah ketupat, 

dan layang-

layang. 

 

serta pemecahan masalah.  

18) Guru memantau peserta didik dalam 

berdiskusi dan meminta setiap kelompok 

berhenti mengerjakan soal apabila 

waktunya telah selesai. 

Tahap 4 (Mengembangkan dan Menyajikan 

Hasil Karya) 

19) Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas. (mengkomunikasikan) 

20) Guru meminta kelompok lain memberikan 

tanggapan. 

Tahap 5 (Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah) 

21) Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membahas serta mengevaluasi apabila ada 

kesalahan. 

22) Guru memberikan kuis untuk mengecek 

pemahaman peserta didik secara individu. 

Kegiatan Penutup 

23) Peserta didik bersama-sama dengan guru 

membuat kesimpulan. 

24) Guru memberikan PR. 

25) Guru menginformasikan bahwa pertemuan 

selanjutnya akan membahas mengenai 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan keliling dan luas persegi. 

26) Ketua kelas memimpin doa secara 

bersama-sama. 

1
5
6
 

 



 
 

 

27) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

Mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun 

datar dan 

menggunakannya 

untuk 

menentukan 

keliling dan luas.   

 

Menyelesaikan 

permasalahan 

nyata yang terkait 

penerapan sifat-

sifat persegi. 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa secara 

bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik 

peserta didik agar siap menerima 

pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru mengingatkan 

kembali mengenai persegi. 

7) Guru memberi motivasi belajar peserta 

didik secara kontekstual sesuai manfaat 

dan aplikasi materi persegi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan Inti 

Tahap 1 (Orientasi Peserta Didik terhadap 

Masalah) 

8) Peserta didik diminta memberikan contoh 

benda-benda di lingkungan sekitar yang 

berbentuk persegi. (mengamati) 

9) Guru memberikan permasalahan 

kontekstual yang berhubungan dengan 

masalah kehidupan sehari-hari berkaitan 

dengan persegi. 

 

Tes 

Tertulis 

Uraian 2 x 40 

Menit 
 BSE 

karangan 

Barnok 

Sinaga 

dkk 

 BSE 

karangan 

Atik 

Wintarti 

dkk 

 LKPD 2 

1
5
7
 

 



 
 

 

Tahap 2 (Mengorganisasi Peserta Didik 

untuk Belajar) 

10) Guru mengelompokkan peserta didik 

menjadi beberapa kelompok dimana 

anggota setiap kelompok terdiri dari 4 atau 

5 peserta didik. 

11) Guru membagikan LKPD 2 yang akan 

didiskusikan secara kelompok dan diberi 

batasan waktu. (mengamati) 

Tahap 3 (Membimbing Penyelidikan 

Individual Maupun Kelompok) 

12) Peserta didik menyelesaikan masalah yang 

ada di LKPD 2 secara berkelompok. 

13) Guru berkeliling memantau peserta didik 

dalam berdiskusi. 

14) Guru membantu peserta didik apabila ada 

peserta didik yang mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati. (menanya) 

15) Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi dengan tepat.  

(mengumpulkan informasi) 

16) Guru mendorong peserta didik untuk 

menalar dan melaksanakan penyelidikan 

untuk mencari penjelasan serta pemecahan 

masalah. (mengasosiasikan) 

17) Guru mendorong peserta didik untuk 

berani mencoba dalam melaksanakan 

penyelidikan untuk mencari penjelasan 

1
5
8
 

 



 
 

 

serta pemecahan masalah. 

18) Guru memantau peserta didik dalam 

berdiskusi dan meminta setiap kelompok 

berhenti mengerjakan soal apabila 

waktunya telah selesai. 

Tahap 4 (Mengembangkan dan Menyajikan 

Hasil Karya) 

19) Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan 

kelas. (mengkomunikasikan) 

20) Guru meminta kelompok lain memberikan 

tanggapan. 

Tahap 5 (Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah) 

21) Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membahas serta mengevaluasi apabila ada 

kesalahan. 

22) Guru memberikan kuis untuk mengecek 

pemahaman peserta didik secara individu. 

Kegiatan Penutup 

23) Peserta didik bersama-sama dengan guru 

membuat kesimpulan. 

24) Guru memberikan PR. 

25) Guru menginformasikan bahwa pertemuan 

selanjutnya akan membahas mengenai 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan keliling dan luas jajar 

genjang, belah ketupat, layang-layang, dan 

trapesium. 

1
5
9
 

 



 
 

 

26) Ketua kelas memimpin doa secara 

bersama-sama. 

27) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

Semarang, April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika           Peneliti 

             

Susmanto Purnomo, S.Pd          Paramita Ayu Mustikawati 

1
6
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Lampiran 24 

PENGGALAN SILABUS 

Kelas Kontrol 

 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

 

GEOMETRI 

Standar Kompetensi: 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

POKOK 
KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR Teknik Bentuk 

6.2 

Mengidentifi 

kasi sifat-sifat 

persegi 

panjang, 

persegi, 

trapesium, 

jajargenjang, 

belah ketupat 

dan layang-

layang  

 Mengidenti

fikasi sifat-

sifat 

bangun 

datar dan 

mengguna 

kannya 

untuk 

menentu 

kan keliling 

dan luas. 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa 

secara bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada 

peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik peserta didik 

agar siap menerima pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan 

 Mengidentifi

kasi sifat-

sifat pada 

persegi 

panjang. 

 Mengguna 

kan sifat-

sifat pada 

persegi 

panjang 

untuk 

Tes 

Tertulis 

Uraian 2 x 40 

Menit 

BSE 

karangan 

Barnok 

Sinaga 

dkk 

 

BSE 

karangan 

Atik 

Wintarti 

dkk 

1
6
1
 

 



 
 

 

6.3 

Menghitung 

keliling dan 

luas bangun 

segitiga dan 

segiempat 

serta 

menggunakan

nya dalam 

pemecahan 

masalah 

 

 Menyelesai

kan 

permasalah

an nyata 

yang terkait 

penerapan 

sifat-sifat 

persegi 

panjang. 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru 

mengingatkan kembali 

mengenai persegi panjang. 

(eksplorasi) 
7) Guru memberi motivasi belajar 

peserta didik. 

Kegiatan Inti 

8) Guru menjelaskan materi 

tentang sifat-sifat, keliling, dan 

luas persegi panjang. 

9) Guru memberikan soal untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

(elaborasi) 
10) Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. (elaborasi) 

11) Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil pekerjaan 

peserta didik. (konfirmasi) 

12) Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

Kegiatan Penutup 

13) Peserta didik bersama-sama 

dengan guru membuat 

kesimpulan mengenai 

pelajaran yang telah 

menentukan 

keliling dan 

luas. 

 Menyelesai 

kan 

permasala 

han nyata 

yang terkait 

penerapan 

sifat-sifat 

persegi 

panjang. 

 

1
6
2
 

 



 
 

 

disampaikan. 

14) Guru memberikan PR. 

15) Guru menginformasikan 

bahwa pertemuan selanjutnya 

akan membahas mengenai 

sifat-sifat, keliling, dan luas 

persegi. 

16) Ketua kelas memimpin doa 

secara bersama-sama. 

17) Guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

 Mengidenti

fikasi sifat-

sifat 

bangun 

datar dan 

mengguna 

kannya 

untuk 

menentu 

kan keliling 

dan luas. 

 Menyelesai

kan 

permasalah

an nyata 

yang terkait 

penerapan 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa 

secara bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada 

peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik peserta didik 

agar siap menerima pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru 

mengingatkan kembali 

mengenai persegi. (eksplorasi) 

7) Guru memberi motivasi belajar 

 Mengidentifi

kasi sifat-

sifat pada 

persegi. 

 Mengguna 

kan sifat-

sifat pada 

persegi untuk 

menentukan 

keliling dan 

luas. 

 Menyelesai 

kan 

permasala 

han nyata 

yang terkait 

penerapan 

Tes 

Tertulis 

Uraian 2 x 40 

Menit 

BSE 

karangan 

Barnok 

Sinaga 

dkk 

 

BSE 

karangan 

Atik 

Wintarti 

dkk 

 

1
6
3
 

 



 
 

 

sifat-sifat 

persegi. 

peserta didik. 

Kegiatan Inti 

8) Guru menjelaskan materi 

tentang sifat-sifat, keliling, dan 

luas persegi. 

9) Guru memberikan soal untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

(elaborasi) 
10) Guru memberikan kesempatan 

peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. (elaborasi) 

11) Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil pekerjaan 

peserta didik. (konfirmasi) 

12) Guru memberikan kuis untuk 

dikerjakan secara mandiri. 

Kegiatan Penutup 

13) Peserta didik bersama-sama 

dengan guru membuat 

kesimpulan mengenai 

pelajaran yang telah 

disampaikan. 

14) Guru memberikan PR. 

15) Guru menginformasikan 

bahwa pertemuan selanjutnya 

akan membahas mengenai 

sifat-sifat, keliling, dan luas 

jajargenjang; belah ketupat; 

sifat-sifat 

persegi. 

1
6
4
 

 



 
 

 

layang-layang; dan trapesium. 
16) Ketua kelas memimpin doa 

secara bersama-sama. 

17) Guru mengakhiri kegiatan 

pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

Semarang, April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika           Peneliti 

             

Susmanto Purnomo, S.Pd          Paramita Ayu Mustikawati 

 

1
6
5
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Lampiran 25 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

Materi   : Persegi Panjang 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 

Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

 

2.1 

Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah 

dalam memecahkan masalah.  
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2.2 

Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, 

dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar.  

2.3 

Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, 

menghargai pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok maupun 

aktivitas sehari-hari.  

3.6 

Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

dan menggunakannya untuk menentukan 

keliling dan luas. 

  

 

 

 

4.7 

Menyelesaikan permasalahan nyata yang 

terkait penerapan sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, 

belah ketupat, dan layang-layang. 

3.6.1 

Mengidentifikasi sifat-sifat pada 

persegi panjang. 

 

3.6.2 

Menggunakan sifat-sifat pada persegi 

panjang untuk menentukan keliling 

dan luas. 

4.7.1 

Menyelesaikan permasalahan nyata 

yang terkait penerapan sifat-sifat 

persegi panjang. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dengan model PBL dan berbantuan LKPD 1 

diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

3. Peserta didik dapat memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan 

pada matematika serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan 

matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar.  

4. Peserta didik dapat memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai 

pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-

hari. 

5. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi panjang. 



168 
 

 

6. Peserta didik dapat menggunakannya sifat-sifat pada persegi panjang untuk 

menentukan keliling dan luas. 

7. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan 

sifat-sifat persegi panjang. 

D. Materi Pembelajaran 

Persegi panjang 

a) Definisi Persegi Panjang 

 

 

 

 

 

Menurut Wintarti (2008) persegi panjang ialah suatu segiempat yang 

keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. Sifat-

sifat pada persegi panjang sebagai berikut: 

 Keempat sudutnya siku-siku. 

 Panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. 

 Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. 

 Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan saling 

berpotongan di titik pusat persegi panjang. Titik tersebut membagi 

diagonal menjadi dua bagian sama panjang. 

 Mempunyai 2 sumbu simetri. 

 Mempunyai 2 sumbu putar. 

b) Keliling 

 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang   dan lebar  , maka 

kelilingnya   dapat ditulis sebagai berikut: 

                        

A B 

D C 

𝑝 

𝑙 

A B 

D C 
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c) Luas 

 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang   dan lebar  , maka 

luasnya   dapat ditulis sebagai berikut:       

E. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : tanya jawab, diskusi, presentasi 

Model Pembelajaran : pendekatan saintifik dengan model PBL 

F. Media Pembelajaran 

LKPD 1 

G. Sumber Belajar 

1. Sinaga, Barnok. dkk.  2013. BSE Matematika SMP kelas VII. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Wintarti, Atik. dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/Madrasah Tsanawiyah kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

H. Langkah-langakah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Nilai 

Karakter 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik peserta 

didik agar siap menerima pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru mengingatkan kembali 

mengenai persegi panjang. 

7) Guru memberi motivasi belajar peserta didik 

secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi persegi panjang dalam kehidupan sehari-

hari. 

5 menit Religius 

Disiplin 

Komunikatif 

Rasa ingin 

tahu 

Kegiatan Inti 

Tahap 1 (Orientasi Peserta Didik terhadap Masalah) 

70 

menit 

Rasa ingin 

tahu 

A B 

D C 

𝑝 

𝑙 
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8) Peserta didik diminta memberikan contoh benda-

benda di lingkungan sekitar yang berbentuk 

persegi panjang. (mengamati) 

9) Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-

hari berkaitan dengan persegi panjang.  

Tahap 2 (Mengorganisasi Peserta Didik untuk 

Belajar) 

10) Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 

beberapa kelompok dimana anggota setiap 

kelompok terdiri dari 4 atau 5 peserta didik. 

11) Guru membagikan LKPD 1 yang akan 

didiskusikan secara kelompok dan diberi batasan 

waktu. (mengamati) 

Tahap 3 (Membimbing Penyelidikan Individual 

Maupun Kelompok) 

12) Peserta didik menyelesaikan masalah yang ada di 

LKPD 1 secara berkelompok. 

13) Guru berkeliling memantau peserta didik dalam 

berdiskusi. 

14) Guru membantu peserta didik apabila ada peserta 

didik yang mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati. (menanya) 

15) Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi dengan tepat.  

(mengumpulkan infromasi) 

16) Guru mendorong peserta didik untuk menalar dan 

melaksanakan penyelidikan untuk mencari 

penjelasan serta pemecahan masalah. 

(mengasosiasikan) 
17) Guru mendorong peserta didik untuk berani 

mencoba dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

mencari penjelasan serta pemecahan masalah.  

18) Guru memantau peserta didik dalam berdiskusi 

dan meminta setiap kelompok berhenti 

mengerjakan soal apabila waktunya telah selesai. 

Tahap 4 (Mengembangkan dan Menyajikan Hasil 

Karya) 

19) Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

(mengkomunikasikan) 

20) Guru meminta kelompok lain memberikan 

tanggapan. 

Tahap 5 (Mengevaluasi Proses Pemecahan 

Masalah) 

21) Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membahas serta mengevaluasi apabila ada 
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kesalahan. 

22) Guru memberikan kuis untuk mengecek 

pemahaman peserta didik secara individu. 

Kegiatan Penutup 

23) Peserta didik bersama-sama dengan guru 

membuat kesimpulan. 

24) Guru memberikan PR. 

25) Guru menginformasikan bahwa pertemuan 

selanjutnya akan membahas mengenai 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan keliling dan luas persegi. 

26) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

27) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

5 menit Mandiri 

Religius 

 

I. Penilaian 

Teknik : 

1) Tes 

Bentuk instrumen : Tes Uraian 

Tujuan  : 

Mengetahui apakah peserta didik dapat memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan sifat-sifat, luas, dan keliling 

dari persegi panjang. 

2) Nontes 

Bentuk instrumen : Angket 

Tujuan  : 

Mengetahui apakah peserta didik karakter rasa ingin tahunya meningkat 

dari sebelum diterapkan pendekatan saintifik dengan model PBL.  

    

Semarang, April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

       

Susmanto Purnomo, S.Pd    Paramita Ayu Mustikawati 
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Lampiran 26 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi  : Persegi Panjang 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

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

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi panjang. 

2. Menggunakan sifat-sifat pada persegi panjang untuk menentukan keliling 

dan luas. 

3. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat 

persegi panjang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model ekspositori diharapkan: 

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi panjang. 

2. Peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat pada persegi panjang untuk 

menentukan keliling dan luas. 

3. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait 

penerapan sifat-sifat persegi panjang. 
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E. Materi Pembelajaran 

Persegi panjang 

a) Definisi Persegi Panjang 

 

 

 

 

 

Menurut Wintarti (2008) persegi panjang ialah suatu segiempat yang 

keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan sama. 

Sifat-sifat pada persegi panjang sebagai berikut: 

 Persegi panjang keempat sudutnya siku-siku. 

 Keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi-sisi yang berhadapan 

sama. 

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

 Setiap sudutnya siku-siku. 

 Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan saling 

berpotongan di titik pusat persegi panjang. Titik tersebut membagi 

diagonal menjadi dua bagian sama panjang. 

 Mempunyai 2 sumbu simetri. 

 Mempunyai 2 sumbu putar. 

b) Keliling 

 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang   dan lebar  , 

maka kelilingnya   dapat ditulis sebagai berikut: 

                        

 

A B 

D C 

A B 

D C 

𝑝 

𝑙 
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c) Luas 

 

 

 

 

 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang   dan lebar  , 

maka luasnya   dapat ditulis sebagai berikut: 

      

F. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, dan tanya jawab 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik peserta didik agar 

siap menerima pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru mengingatkan kembali mengenai 

persegi panjang. (eksplorasi) 

7) Guru memberi motivasi belajar peserta didik. 

5 menit 

Kegiatan Inti 

8) Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat, keliling, dan luas 

persegi panjang. 

9) Guru memberikan soal untuk dikerjakan secara mandiri. 

(elaborasi) 

10) Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. (elaborasi) 

11) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan peserta 

didik. (konfirmasi) 

12) Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara mandiri. 

70 

menit 

Kegiatan Penutup 

13) Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan 

5 menit 

A B 

D C 

𝑝 

𝑙 
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mengenai pelajaran yang telah disampaikan. 

14) Guru memberikan PR. 

15) Guru menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan 

membahas mengenai sifat-sifat, keliling, dan luas persegi. 

16) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

17) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

H. Sumber Belajar 

1. Sinaga, Barnok. dkk.  2013. BSE Matematika SMP kelas VII. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Wintarti, Atik. dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/Madrasah Tsanawiyah kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik  : Tes 

Bentuk instrumen : Tes Uraian 

Tujuan  : 

Mengetahui apakah peserta didik dapat memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan sifat-sifat, luas, dan keliling 

dari persegi panjang. 

 

Semarang, April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

       

Susmanto Purnomo, S.Pd    Paramita Ayu Mustikawati 
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Lampiran 27 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas / Semester  : VII / 2 

Materi   : Persegi 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

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

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

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 

yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1 

Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. 

 

2.1 

Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, 

konsisten dan teliti, bertanggung jawab, 

responsif, dan tidak mudah menyerah 

dalam memecahkan masalah.  
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2.2 

Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, 

dan ketertarikan pada matematika serta 

memiliki rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, yang terbentuk 

melalui pengalaman belajar.  

2.3 

Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, 

menghargai pendapat dan karya teman 

dalam interaksi kelompok maupun 

aktivitas sehari-hari.  

3.6 

Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar 

dan menggunakannya untuk menentukan 

keliling dan luas. 

  

 

 

4.7 

Menyelesaikan permasalahan nyata yang 

terkait penerapan sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, 

belah ketupat, dan layang-layang. 

3.6.1 

Mengidentifikasi sifat-sifat pada 

persegi. 

 

3.6.2 

Menggunakan sifat-sifat pada persegi 

untuk menentukan keliling dan luas. 

4.7.1 

Menyelesaikan permasalahan nyata 

yang terkait penerapan sifat-sifat 

persegi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pendekatan saintifik dengan model PBL dan berbantuan LKPD 2 

diharapkan: 

1. Peserta didik dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Peserta didik dapat menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan 

teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam 

memecahkan masalah. 

3. Peserta didik dapat memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan 

pada matematika serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan 

matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar.  

4. Peserta didik dapat memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai 

pendapat dan karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-

hari. 

5. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi. 

6. Peserta didik dapat menggunakannya sifat-sifat pada persegi untuk 

menentukan keliling dan luas. 
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7. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan 

sifat-sifat persegi. 

D. Materi Pembelajaran 

Persegi 

a) Definisi Persegi 

 

 

 

 

 

Menurut Wintarti (2008) persegi ialah suatu persegi panjang yang 

keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat pada persegi panjang sebagai 

berikut: 

 Keempat sudutnya siku-siku. 

 Keempat sisinya sama panjang. 

 Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. 

 Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan saling 

berpotongan di titik pusat persegi. Titik tersebut membagi diagonal 

menjadi dua bagian sama panjang. 

 Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh garis diagonal-

diagonalnya. 

 Mempunyai 2 sumbu simetri. 

 Mempunyai 4 sumbu putar. 

b) Keliling 

 

 

 

 

 

Jika PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  , maka kelilingnya   

dapat ditulis sebagai berikut: 

              

S 

Q 

R 

P 

S 

Q 

R 

P 
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c) Luas 

 

 

 

 

 

Jika PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  , maka luasnya   dapat 

ditulis sebagai berikut: 

         

E. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : tanya jawab, diskusi, presentasi 

Model Pembelajaran : pendekatan saintifik dengan model PBL 

F. Media Pembelajaran 

LKPD 2 

G. Sumber Belajar 

1. Sinaga, Barnok. dkk.  2013. BSE Matematika SMP kelas VII. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Wintarti, Atik. dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/Madrasah Tsanawiyah kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

H. Langkah-langakah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 
Nilai 

Karakter 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik peserta 

didik agar siap menerima pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru mengingatkan kembali 

mengenai persegi. 

7) Guru memberi motivasi belajar peserta didik 

secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi persegi dalam kehidupan sehari-hari. 

5 menit Religius 

Disiplin 

Komunikatif 

Rasa ingin 

tahu 

Kegiatan Inti 

Tahap 1 (Orientasi Peserta Didik terhadap Masalah) 

70 

menit 

Rasa ingin 

tahu 

S 

Q 

R 

P 
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8) Peserta didik diminta memberikan contoh benda-

benda di lingkungan sekitar yang berbentuk 

persegi. (mengamati) 

9) Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-

hari berkaitan dengan persegi.  

Tahap 2 (Mengorganisasi Peserta Didik untuk 

Belajar) 

10) Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 

beberapa kelompok dimana anggota setiap 

kelompok terdiri dari 4 atau 5 peserta didik. 

11) Guru membagikan LKPD 2 yang akan 

didiskusikan secara kelompok dan diberi batasan 

waktu. (mengamati) 

Tahap 3 (Membimbing Penyelidikan Individual 

Maupun Kelompok) 

12) Peserta didik menyelesaikan masalah yang ada di 

LKPD 2 secara berkelompok. 

13) Guru berkeliling memantau peserta didik dalam 

berdiskusi. 

14) Guru membantu peserta didik apabila ada peserta 

didik yang mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati. (menanya) 

15) Guru mendorong peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi dengan tepat. 

(mengumpulkan informasi) 

16) Guru mendorong peserta didik untuk menalar dan 

melaksanakan penyelidikan untuk mencari 

penjelasan serta pemecahan masalah. 

(mengasosiasikan) 
17) Guru mendorong peserta didik untuk berani 

mencoba dalam melaksanakan penyelidikan untuk 

mencari penjelasan serta pemecahan masalah. 

18) Guru memantau peserta didik dalam berdiskusi 

dan meminta setiap kelompok berhenti 

mengerjakan soal apabila waktunya telah selesai. 

Tahap 4 (Mengembangkan dan Menyajikan Hasil 

Karya) 

19) Guru meminta salah satu kelompok untuk 

menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

(mengkomunikasikan) 

20) Guru meminta kelompok lain memberikan 

tanggapan. 

Tahap 5 (Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah) 

21) Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membahas serta mengevaluasi apabila ada 

kesalahan. 
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22) Guru memberikan kuis untuk mengecek 

pemahaman peserta didik secara individu. 

Kegiatan Penutup 

23) Peserta didik bersama-sama dengan guru 

membuat kesimpulan. 

24) Guru memberikan PR. 

25) Guru menginformasikan bahwa pertemuan 

selanjutnya akan membahas mengenai 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan keliling dan luas jajar genjang, belah 

ketupat, layang-layang, dan trapesium. 

26) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

27) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

mengucapkan salam. 

5 menit Mandiri 

Religius 

 

I. Penilaian 

Teknik : 

1) Tes 

Bentuk instrumen : Tes Uraian 

Tujuan  : 

Mengetahui apakah peserta didik dapat memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan sifat-sifat, luas, dan keliling 

dari persegi. 

2) Nontes 

Bentuk instrumen : Angket 

Tujuan  : 

Mengetahui apakah peserta didik karakter rasa ingin tahunya meningkat 

dari sebelum diterapkan pendekatan saintifik dengan model PBL. 

 

Semarang, April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

       

Susmanto Purnomo, S.Pd    Paramita Ayu Mustikawati 
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Lampiran 28 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Materi  : Persegi 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

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

jajargenjang, belah ketupat dan layang-layang. 

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi. 

2. Menggunakan sifat-sifat pada persegi untuk menentukan keliling dan luas. 

3. Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat 

persegi. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan model ekspositori diharapkan: 

1. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi. 

2. Peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat pada persegi untuk menentukan 

keliling dan luas. 

3. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait 

penerapan sifat-sifat persegi. 
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E. Materi Pembelajaran 

Persegi 

a) Definisi Persegi 

 

 

 

 

 

Menurut Wintarti (2008) persegi ialah suatu persegi panjang yang 

keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat pada persegi sebagai berikut: 

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

 Setiap sudutnya siku-siku. 

 Keempat sisinya sama panjang. 

 Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang dan saling 

berpotongan di titik pusat persegi panjang. Titik tersebut membagi 

diagonal menjadi dua bagian sama panjang. 

 Mempunyai 2 sumbu simetri. 

 Mempunyai 4 sumbu putar. 

 Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh garis diagonal-

diagonalnya. 

b) Keliling 

 

 

 

 

 

Jika PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  , maka kelilingnya   

dapat ditulis sebagai berikut: 

              

 

 

S 

Q 

R 

P 

S 

Q 

R 

P 
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c) Luas 

 

 

 

 

 

Jika PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  , maka luasnya   

dapat ditulis sebagai berikut: 

         

F. Metode Pembelajaran dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Ceramah, dan tanya jawab 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu 

Kegiatan Awal 

1) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

2) Guru memberi salam kepada peserta didik. 

3) Guru menanyakan kehadiran peserta didik. 

4) Guru menyiapkan kondisi psikis dan fisik peserta didik agar 

siap menerima pelajaran. 

5) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai. 

6) Melalui tanya jawab guru mengingatkan kembali mengenai 

persegi. (eksplorasi) 

7) Guru memberi motivasi belajar peserta didik. 

5 menit 

Kegiatan Inti 

8) Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat, keliling, dan luas 

persegi. 

9) Guru memberikan soal untuk dikerjakan secara mandiri. 

(elaborasi) 
10) Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. (elaborasi) 

11) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan peserta 

didik. (konfirmasi) 

12) Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara mandiri. 

70 

menit 

Kegiatan Penutup 

13) Peserta didik bersama-sama dengan guru membuat kesimpulan 

mengenai pelajaran yang telah disampaikan. 

14) Guru memberikan PR. 

15) Guru menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya akan 

5 menit 

S 

Q 

R 

P 
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membahas mengenai sifat-sifat, keliling, dan luas jajar genjang; 

belah ketupat; layang-layang; dan trapesium. 

16) Ketua kelas memimpin doa secara bersama-sama. 

17) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam. 

 

H. Sumber Belajar 

1. Sinaga, Barnok. dkk.  2013. BSE Matematika SMP kelas VII. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Wintarti, Atik. dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika 

SMP/Madrasah Tsanawiyah kelas VII Edisi 4. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Teknik  : Tes 

Bentuk instrumen : Tes Uraian 

Tujuan  : 

Mengetahui apakah peserta didik dapat memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan sifat-sifat, luas, dan keliling 

dari persegi. 

 

Semarang, April 2014 

Mengetahui, 

Guru Matematika     Peneliti 

       

Susmanto Purnomo, S.Pd    Paramita Ayu Mustikawati 
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Lampiran 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ Materi Pokok 

Persegi panjang 

Kompetensi Inti : 

 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  

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

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

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

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

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

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar : 

 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan 

keliling dan luas. 

 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, 

persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang.  

 

Indikator  : 

 Mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi panjang. 

 Menggunakan sifat-sifat pada persegi panjang untuk menentukan keliling dan luas. 

 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang.  

 

Tujuan  : 

 Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat pada 

persegi panjang. 

 Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat pada persegi 

panjang untuk menentukan keliling dan luas.  

 Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata 

yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang. 

LKPD 1 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 5 menit! 

1. Pada masing-masing sudut persegi 

panjang berilah nama A, B, C, dan D. 

 

 

 

 

2. Hubungkan titik A dengan titik C, titik 

B dengan titik D, dan namailah titik 

potong kedua garis tersebut dengan 

nama titik O. 

 

 

 

 

 

3. Ukurlah panjang ruas garis! 

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

 

4. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

 

 

Pada persegi panjang, panjang sisi-sisi 

yang berhadapan adalah . . . . 

 

5. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? . . . . 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? . . . . 

 

Pada persegi panjang, sisi-sisi yang 

berhadapan adalah . . . . 

 

6. Ukurlah besar sudut! 

Sudut 
Besar 

Sudut 
Sudut 

Besar 

Sudut 

   . . . .    . . . . 

   . . . .    . . . . 

 

 

 

Pada persegi panjang, keempat sudutnya 

adalah . . . . 

 

 

7. Coba selidiki! 

A B 

C D 

A B 

C 

O 

D 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Sifat-sifat 

Persegi panjang 
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Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? . . . . 

  ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  disebut garis diagonal dari 

persegi panjang ABCD dan titik O 

disebut titik pusat dari persegi panjang 

ABCD. 

 

 

Persegi panjang mempunyai . . . . . . 

diagonal yang panjang diagonalnya . . . . 

. . . . . . . . . . . . dan saling . . . . . . . . . . . . 

di titik pusat persegi panjang ABCD. 

 

8. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

 

 

 

Pada persegi panjang, titik pusat 

membagi garis diagonal menjadi . . . . 

bagian yang sama panjang. 

 

9. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu simetri? . . . . 

 

 

Persegi panjang memiliki . . . . . sumbu 

simetri. 

 

10. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu putar? . . . . 

 

 

Persegi panjang memiliki . . . . . sumbu 

putar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti -  

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

1. Perhatikan persegi panjang ABCD yang 

telah diberikan. 

 

 

 

 

2. Ukurlah panjang sisi persegi panjang 

ABCD dengan menggunakan penggaris! 

a. Berapa panjang AB? . . . . 

b. Berapa panjang BC? . . . . 

c. Berapa panjang CD? . . . . 

d. Berapa panjang DA? . . . . 

 

 

3. Keliling persegi panjang 

             

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

  . . . .    

 

 

Misalkan, keliling persegi panjang    

  panjang persegi panjang    

  lebar persegi panjang    

Rumus keliling persegi panjang adalah 

              

          . . . .   . . . . 

         . . . .   . . . .  

 

 

 

 

 

 

Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

Persegi panjang di samping disusun dari beberapa persegi 

dimana   persegi berukuran     satuan luas. 

 

 

 

 

 

Keliling 

Persegi panjang 

 

A B 

C D 

𝑝 

𝑙 

Simpulan 

LUAS 

Persegi panjang 

 

1 

1 



190 
 

 

Isilah tabel di bawah ini untuk menemukan luas persegi panjang! 

Daerah Persegi Panjang 
Luas 

    
Panjang     Lebar         

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Misalkan, luas persegi panjang    

panjang persegi panjang    

lebar persegi panjang    

Rumus luas persegi panjang adalah    . . . .   . . . . 

 

 

 .: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti – 

𝑝 

𝑙 

Simpulan 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 20 menit! 

1. Budi berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk persegi panjang 

dengan ukuran           . Dia telah berlari selama   putaran. Berapa jarak 

total yang sudah ditempuh oleh Budi? 

Memahami masalah 

Diketahui  : 

Budi berlari mengelilingi lapangan sepak bola selama . . . . . putaran. 

Panjang . . . . .   dan lebar . . . . .  . 

Ditanya  : 

Berapa jarak total yang sudah ditempuh oleh Budi? 

Merencanakan masalah 

Keliling lapangan sepak bola   Keliling persegi panjang   . . . .    . . .   . . .   

Jarak yang ditempuh Budi   Keliling lapangan sepak bola    

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling lapangan sepak bola   . . . .    . . .   . . .   

                                                 . . . .    . . .    . . .    

                                                 . . . .   

Jarak yang ditempuh Budi   Keliling lapangan sepak bola    

                                             . . . .     

                                             . . . .   

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh Budi mengelilingi lapangan sepak bola adalah . . . .  . 

 

 

 

LEMBAR MASALAH 

Persegi panjang 
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2. Dinding bagian belakang balai desa belum sekalipun dicat. Pak lurah 

mengusulkan untuk mengecat dinding bagian belakang tersebut. Panjang 

dinding      dengan tinggi    . Jika sekaleng cat dapat mengecat      . 

Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat dinding tersebut? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Dinding bagian belakang belum sekalipun dicat, panjang dinding . . . .   dan 

tinggi . . . .  . 

Sekaleng cat hanya dapat mengecat . . . .   . 

Ditanya : 

Berapa kaleng yang diperlukan untuk mengecat dinding tersebut? 

Merencanakan masalah 

Luas dinding   Luas persegi panjang   . . . .   . . . . 

Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat  
            

      

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas dinding   . . . .   . . . . 

                        . . . .    . . . .   

                        . . . .    

Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat  
            

     
 

                                                                                     
      

     
 

                                                                                      . . . . 

Memeriksa kembali 

Jadi kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat dinding tersebut adalah . . . . 

kaleng. 

 

3. Paman ingin memasang keramik pada teras rumahnya yang berbentuk persegi 

panjang. Panjang teras tersebut     dan lebarnya    . Setiap      

membutuhkan   keramik, berapakah banyak keramik yang dibutuhkan Paman? 
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Memahami masalah 

Diketahui : 

Lantai teras berbentuk persegi panjang. 

Panjang . . . .   dan lebar . . . .  . 

Setiap      membutuhkan . . . . keramik 

Ditanya : 

Berapakah banyak keramik yang dibutuhkan Paman? 

Merencanakan masalah 

Luas lantai teras   Luas persegi panjang   . . . .   . . . . 

Banyak keramik  
           

    
   

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas lantai teras   . . . .   . . . . 

                             . . . .    . . . .   

                             . . . .    

Banyak keramik  
           

       

                            
        

       

                             . . . .    

                             . . . . 

Memeriksa kembali 

Jadi banyak keramik yang dibutuhkan Paman adalah . . . . keramik. 

 

4. Halaman rumah berbentuk persegi panjang berukuran panjang      dan lebar 

   . Di sekeliling halaman itu, akan dipasang pagar. Harga pagar setiap     

adalah              . Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan 

pagar tersebut? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Halaman rumah berbentuk persegi panjang. 

Panjang . . . .   dan lebar . . . .  . 
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Di sekeliling halaman akan dipasang pagar. 

Harga pagar setiap     adalah . . . . 

Ditanya : 

Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? 

Merencanakan masalah 

Keliling halaman rumah   Keliling persegi panjang   . . . .    . . .   . . .   

Biaya yang diperlukan   Keliling tanah kosong                

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling halaman rumah   . . . .    . . .   . . .   

                                          . . . .    . . .    . . .    

                                          . . . .   

Biaya yang akan diperlukan   Keliling halaman rumah                

                                                . . . .                

                                                . . . . 

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang diperlukan adalah . . . . 

 

5. Rina mempunyai tali dengan panjang     . Jika tali itu akan dibentuk Rina 

menjadi rangka persegi panjang dengan ukuran masing-masing      dan     . 

Berapa banyak maksimal rangka berbentuk persegi panjang yang dapat Rina 

buat? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Rina mempunyai tali dengan panjang . . . .  . 

Rina ingin membuat rangka persegi panjang dengan ukuran . . . .    dan . . . . 

  . 

Ditanya : 

Berapa banyak maksimal rangka berbentuk persegi panjang yang dapat Rina 

buat? 
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Merencanakan masalah 

Keliling persegi panjang   . . . .    . . .   . . .   

Banyak persegi panjang yang dapat dibuat  
             

                        
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Panjang tali   . . . .    . . . .    

Keliling persegi panjang   . . . .    . . .   . . .   

                                          . . . .    . . .     . . .     

                                          . . . .    

Banyak rangka persegi panjang yang dapat dibuat  
            

                        
 

                                                                                  
     

    
 

                                                                                   . . . . 

Memeriksa kembali 

Jadi banyak rangka persegi panjang yang dapat dibuat Rina adalah . . . . buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti -  
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Lampiran 30 

 

 

 

 

Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 10 menit! 

1. Pada masing-masing sudut persegi 

panjang berilah nama A, B, C, dan D. 

 

 

 

 

2. Hubungkan titik A dengan titik C, titik 

B dengan titik D, dan namailah titik 

potong kedua garis tersebut dengan 

nama titik O. 

 

 

 

 

 

3. Ukurlah panjang ruas garis! 

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

 

4. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

 

 

Pada persegi panjang, panjang sisi-sisi 

yang berhadapan adalah sama panjang 

 

5. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? sejajar 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? sejajar 

 

Pada persegi panjang, sisi-sisi yang 

berhadapan adalah sejajar 

 

6. Ukurlah besar sudut! 

Sudut 
Besar 

Sudut 
Sudut 

Besar 

Sudut 

              

              

 

 

 

Pada persegi panjang, keempat sudutnya 

adalah     

 

 

 

A B 

C D 

A B 

C 

O 

D 

KUNCI LKPD 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Sifat-sifat 

Persegi panjang 

 

KUNCI 
LKPD 1 
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7. Coba selidiki! 

Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? berpotongan 

  ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  disebut garis diagonal dari 

persegi panjang ABCD dan titik O 

disebut titik pusat dari persegi panjang 

ABCD. 

 

 

Persegi panjang mempunyai 2 diagonal 

yang panjang diagonalnya sama 

panjang  dan saling berpotongan di 

titik pusat persegi panjang ABCD. 

 

8. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

 

 

 

Pada persegi panjang, titik pusat 

membagi garis diagonal menjadi 2 

bagian yang sama panjang. 

 

9. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu simetri? 2 

 

 

Persegi panjang memiliki 2 sumbu 

simetri. 

 

10. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu putar? 2 

 

 

Persegi panjang memiliki 2 sumbu 

putar.

 

 

 

 

 

 

 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti - 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

1. Perhatikan persegi panjang ABCD yang 

telah diberikan. 

 

 

 

 

2. Ukurlah panjang sisi persegi panjang 

ABCD dengan menggunakan penggaris! 

a. Berapa panjang AB? . . . . 

b. Berapa panjang BC? . . . . 

c. Berapa panjang CD? . . . . 

d. Berapa panjang DA? . . . . 

 

 

3. Keliling persegi panjang 

             

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

  . . . .    

 

 

Misalkan, keliling persegi panjang    

  panjang persegi panjang    

  lebar persegi panjang    

Rumus keliling persegi panjang adalah 

              

             

                

 

 

 

 

 

 

Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

Persegi panjang di samping disusun dari beberapa persegi 

dimana   persegi berukuran     satuan luas. 

 

 

 

 

 

Keliling 

Persegi panjang 

 

A B 

C D 

𝑝 

𝑙 

Simpulan 

LUAS 

Persegi panjang 

 

1 

1 
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Isilah tabel di bawah ini untuk menemukan luas persegi panjang! 

Daerah Persegi Panjang 
Luas 

    
Panjang     Lebar         

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Misalkan, luas persegi panjang    

panjang persegi panjang    

lebar persegi panjang    

Rumus luas persegi panjang adalah       

 

 

 .: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti - 

𝑝 

𝑙 

Simpulan 
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KUNCI LEMBAR MASALAH 

PERSEGI PANJANG 

 

1. Budi berlari mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran           . Dia telah berlari selama   putaran. Berapa jarak total yang sudah 

ditempuh oleh Budi? 

Memahami masalah 

Diketahui  : 

Budi berlari mengelilingi lapangan sepak bola selama   putaran. 

Panjang       dan lebar     . 

Ditanya  : 

Berapa jarak total yang sudah ditempuh oleh Budi? 

Merencanakan masalah 

Keliling lapangan sepak bola          

Jarak yang ditempuh Budi   Keliling lapangan sepak bola    

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling lapangan sepak bola          

                                                                

                                                       

Jarak yang ditempuh Budi   Keliling lapangan    

                                                    

                                                  

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh Budi mengelilingi lapangan sepak bola adalah      . 

 

2. Dinding bagian belakang balai desa belum sekalipun dicat. Pak lurah mengusulkan untuk 

mengecat dinding bagian belakang tersebut. Panjang dinding      dengan tinggi    . 

Jika sekaleng cat dapat mengecat      . Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk 

mengecat dinding tersebut? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Dinding bagian belakang belum sekalipun dicat, panjang dinding      dan tinggi    . 

Sekaleng cat hanya dapat mengecat      . 

Ditanya : 

Berapa kaleng yang diperlukan untuk mengecat dinding tersebut? 

Merencanakan masalah 

Luas dinding      

Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat  
            

     
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas dinding      
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Banyak kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat  
            

      

                                                                                     
      

      

                                                                                       

Memeriksa kembali 

Jadi kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat dinding tersebut adalah 6 kaleng. 

 

3. Paman ingin memasang keramik pada teras rumahnya yang berbentuk persegi panjang. 

Panjang teras tersebut     dan lebarnya    . Setiap      membutuhkan   keramik, 

berapakah banyak keramik yang dibutuhkan Paman? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Lantai teras berbentuk persegi panjang. 

Panjang     dan lebar    . 

Setiap      membutuhkan   keramik 

Ditanya : 

Berapakah banyak keramik yang dibutuhkan Paman? 

Merencanakan masalah 

Luas lantai teras      

Banyak keramik  
           

       

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas lantai teras      

                                    

                                  

Banyak keramik  
           

       

                            
     

       

                                 

                                

Memeriksa kembali 

Jadi banyak keramik yang dibutuhkan Paman adalah     keramik. 

 

4. Halaman rumah berbentuk persegi panjang berukuran panjang      dan lebar    . Di 

sekeliling halaman itu, akan dipasang pagar. Harga pagar setiap     adalah 

             . Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Halaman rumah berbentuk persegi panjang. 

Panjang      dan lebar    . 
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Di sekeliling halaman akan dipasang pagar. 

Harga pagar setiap     adalah              . 

Ditanya : 

Berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? 

Merencanakan masalah 

Keliling halaman rumah          

Biaya yang diperlukan   Keliling tanah kosong                

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling halaman rumah          

                                                      

                                              

Biaya yang akan diperlukan   Keliling halaman rumah                

                                                                

                                                               

Memeriksa kembali 

Jadi biaya yang diperlukan adalah                . 

 

5. Rina mempunyai tali dengan panjang     . Jika tali itu akan dibentuk Rina menjadi 

rangka persegi panjang dengan ukuran masing-masing      dan     . Berapa banyak 

maksimal rangka berbentuk persegi panjang yang dapat Rina buat? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Rina mempunyai tali dengan panjang     . 

Rina ingin membuat rangka persegi panjang dengan ukuran      dan     . 

Ditanya : 

Berapa banyak maksimal rangka berbentuk persegi panjang yang dapat Rina buat? 

Merencanakan masalah 

Keliling persegi panjang      

Banyak persegi panjang yang dapat dibuat  
             

                        
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Panjang tali                

Keliling persegi panjang          

                                                       

                                               

Banyak rangka persegi panjang yang dapat dibuat  
            

                        
 

                                                                                  
        

      
 

                                                                                     

Memeriksa kembali 

Jadi banyak rangka persegi panjang yang dapat dibuat Rina adalah 50 buah.
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Lampiran 31 

LEMBAR SOAL 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini! 

1. Diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah      . Jika sisi terpanjangnya 

adalah           dan sisi lainnya adalah          , maka hitunglah: 

a. nilai x 

b. panjang masing-masing sisi 

 

2. Pada persegi panjang ABCD, AB        dan AC       . Tentukan: 

a. lebar persegi panjang 

b. keliling persegi panjang 

c. luas persegi panjang 
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Lampiran 32 

KUNCI JAWABAN LEMBAR SOAL 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

 

1. Diketahui keliling sebuah persegi panjang adalah      . Jika sisi terpanjangnya 

adalah           dan sisi lainnya adalah          , maka hitunglah: 

a. nilai x 

b. panjang masing-masing sisi 

Diketahui: 

Keliling persegi panjang       

Panjang           

Lebar           

Ditanya: 

a. nilai   

b. panjang masing-masing sisi 

Jawab: 

a. Keliling persegi panjang          

                  

         (             )    

                  

           

   
     

  
 

        

b. Panjang persegi panjang            

                                                     

                                               

Lebar persegi panjang            
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Jadi nilai    , panjang persegi panjang       , dan lebar persegi panjang 

      . 

 

2. Pada persegi panjang ABCD, AB        dan AC       . Tentukan: 

a. lebar persegi panjang 

b. keliling persegi panjang 

c. luas persegi panjang 

Diketahui: 

AB        

AC         

Ditanya: 

a. lebar persegi panjang 

b. keliling persegi panjang 

c. luas persegi panjang 

Jawab: 

a.             

             

             

             

         

    √    

       

b. Keliling persegi panjang          

                                                         

                                               

c. Luas persegi panjang      

                                                

                                            

Jadi lebar persegi panjang       , keliling persegi panjang       , dan luas 

persegi panjang         . 
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Lampiran 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ Materi Pokok 

Persegi 

Kompetensi Inti : 

 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  

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

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

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  

 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  

 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

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

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

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

Kompetensi Dasar : 

 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan 

keliling dan luas. 

 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, 

persegi, trapesium, jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang.  

 

Indikator  : 

 Mengidentifikasi sifat-sifat pada persegi. 

 Menggunakan sifat-sifat pada persegi untuk menentukan keliling dan luas. 

 Menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi.  

 

Tujuan  : 

 Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat pada 

persegi. 

 Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menggunakan sifat-sifat pada persegi 

untuk menentukan keliling dan luas. 

 Dengan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan nyata 

yang terkait penerapan sifat-sifat persegi. 

LKPD 2 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 5 menit! 

1. Pada masing-masing sudut persegi 

berilah nama A, B, C, dan D. 

 

 

 

 

 

2. Hubungkan titik A dengan titik C, titik 

B dengan titik D, dan namailah titik 

potong kedua garis tersebut dengan 

nama titik O. 

 

 

 

 

 

 

3. Ukurlah panjang ruas garis! 

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

 

 

4. Coba selidiki! 

Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

 

 

Pada persegi, panjang keempat sisi-sisi 

adalah . . . . 

 

5. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? . . . . 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? . . . . 

 

Pada persegi, sisi-sisi yang berhadapan 

adalah . . . . 

 

6. Coba selidiki! 

Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? . . . . 

  ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  disebut garis diagonal dari 

persegi panjang ABCD dan titik O 

disebut titik pusat dari persegi ABCD. 

 

 

 

 

Sifat-sifat 

Persegi 

 

Simpulan 

Simpulan 

A B 

C D 

A B 

C D 

O 

1 
2 

2 

2 2 

1 

1 1 
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Persegi mempunyai . . . . diagonal yang 

panjang diagonalnya . . . . . . . . . . dan 

saling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di 

titik pusat persegi ABCD. 

 

7. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? . . . . 

 

 

Pada persegi, titik pusat membagi garis 

diagonal menjadi . . . . bagian yang sama 

panjang. 

 

8. Ukurlah besar sudut! 

Sudut 
Besar 

Sudut 

Sudut Besar 

Sudut 

   . . . .    . . . . 

   . . . .    . . . . 

 

 

Persegi keempat sudutnya adalah . . . . . . 

 

9. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu simetri? . . . . 

 

 

 

Persegi memiliki . . . . sumbu simetri. 

 

10. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu putar? . . . . 

 

Persegi mempunyai . . . . sumbu putar. 

 

11. Ukurlah besar sudut! 

Sudut 
Besar 

Sudut 
Sudut 

Besar 

Sudut 

    . . . .     . . . . 

    . . . .     . . . . 

    . . . .     . . . . 

    . . . .     . . . . 

 

12. Coba Selidiki! 

a. Apakah         ? . . . . 

b. Apakah         ? . . . . 

c. Apakah         ? . . . . 

d. Apakah         ? . . . . 

 

 

Pada persegi, garis diagonal membagi 

tiap sudut menjadi . . . . bagian yang 

sama besar. 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti – 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

1. Perhatikan persegi ABCD yang telah 

diberikan. 

 

 

 

 

 

2. Ukurlah panjang sisi persegi ABCD 

dengan menggunakan penggaris! 

a. Berapa panjang AB? . . . . 

b. Berapa panjang BC? . . . . 

c. Berapa panjang CD? . . . . 

d. Berapa panjang DA? . . . . 

3. Keliling persegi 

             

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

  . . . .    

 

 

Misalkan, keliling persegi    

  panjang sisi persegi    

Rumus keliling persegi adalah 

              

        . . .   . . . .   . . . . 

        . . . .

 

 

 

 

 

 

Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

Persegi di samping disusun dari beberapa persegi dimana   persegi 

berukuran     satuan luas. 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling 

Persegi 

 

Simpulan 

LUAS 

Persegi 

 

A B 

C D 

𝑠 

1 

1 
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Isilah tabel di bawah ini untuk menemukan luas persegi! 

Daerah Persegi Luas     Sisi         

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Misalkan, luas persegi    

panjang sisi persegi    

Rumus luas persegi adalah    . . . .   . . . . 

 

 

 

 .: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti - 

Simpulan 

𝑠 

𝑠 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 20 menit! 

1. Bu Rasti membuat kue berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisinya      . 

Pada bagian kue tersebut ada yang diolesi rasa coklat dan ada bagian yang 

diolesi rasa nanas. Jika luas kue utuh dibandingkan dengan luas kue yang diolesi 

rasa coklat adalah    . Berapakah luas kue yang diolesi rasa coklat? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Bu Rasti membuat kue berbentuk persegi. 

Panjang sisi . . . .    

Pada bagian kue ada yang diolesi rasa coklat dan ada bagian yang diolesi rasa 

nanas. 

Luas kue dibandingkan dengan luas kue yang diberi coklat adalah    . 

Ditanya : 

Berapakah luas kue yang diberi rasa coklat? 

Merencanakan masalah 

Luas kue seluruhnya   Luas persegi   . . . .   . . . . 

                   

                                 
 

 

 
  

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas kue seluruhnya   . . . .   . . . . 

                                           . . . .     . . . .    

                                     . . . .     

                   

                                 
 

 

 
 

        

                                 
 

 

 
 

  . . . .                                           

  . . . .                                         

Lembar masalah 

Persegi 
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   . . . .                                       

                                    . . . .     

Memeriksa kembali 

Jadi luas kue yang diolesi rasa coklat adalah . . . .     

 

2. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi. Lapangan 

tersebut berukuran panjang sisi      . Bila atlet berlari mengelilingi lapangan 

sebanyak dua kali, berapa meterkah jarak yang ditempuh atlet tersebut? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Lapangan berbentuk persegi. 

Panjang sisi . . . .    

Atlet berlari mengelilingi lapangan sebanyak . . . . kali. 

Ditanya : 

Berapa jarak yang ditempuh atlet? 

Merencanakan masalah 

Keliling lapangan   Keliling persegi   . . . .   . . . . 

Jarak yang ditempuh atlet   Keliling lapangan    

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling lapangan    . . . .   . . . . 

                                 . . . .   . . . .   

                                 . . . . .   

Jarak yang ditempuh atlet   Keliling lapangan    

                                            . . . .     

                                            . . . .   

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh atlet mengelilingi lapangan dua kali adalah . . . .    
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3. Lantai kamar berbentuk persegi dengan panjang sisinya    . Lantai tersebut 

akan dipasang keramik berbentuk persegi berukuran            . Tentukan 

banyaknya keramik yang diperlukan untuk menutup lantai! 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Lantai kamar berbentuk persegi. 

Panjang sisinya   . . . .    . . . .    

Keramik berukuran  . . . .     . . . .    

Ditanya : 

Berapa banyak keramik yang diperlukan untuk menutup lantai? 

Merencanakan masalah 

Luas lantai   Luas pesegi   . . . .   . . . . 

Banyak keramik  
           

            
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas lantai   . . . .   . . . . 

                     . . . .     . . . .    

                     . . . .     

Luas keramik   . . . .   . . . . 

                        . . . .     . . . .    

                        . . . .     

Banyak keramik  
           

            
 

                             
        

         

                              . . . . 

Memeriksa kembali 

Jadi banyak keramik yang diperlukan untuk menutup lantai adalah . . . . keramik. 

 

4. Lantai ruang tamu berbentuk persegi akan dipasangi karpet. Ruang tamu 

tersebut mempunyai ukuran panjang    . Jika harga karpet              per 

  , maka tentukan biaya minimum yang harus dibayar untuk membeli karpet 

agar seluruh lantai tertutup! 

 



214 
 

 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Lantai ruang tamu berbentuk persegi akan dipasangi karpet. 

Panjang sisi . . . .    

Harga karpet              per    

Ditanya : 

Biaya minimum yang harus dibayar untuk membeli karpet agar seluruh lantai 

tertutup biaya minimum yang harus dibayar untuk membeli karpet agar seluruh 

lantai tertutup? 

Merencanakan masalah 

Luas lantai   Luas persegi   . . . .   . . . . 

Biaya minimum yang harus dibayar  
               

                   

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas lantai   . . . .   . . . . 

                     . . . .    . . . .   

                     . . . .    

Biaya minimum yang harus dibayar  
               

                  

                                                           
        

                  

                                                            . . . .               

                                                            . . . .  

Memeriksa kembali 

Jadi biaya minimum yang harus dibayar adalah . . . . 

 

5. Sebuah taman bunga berbentuk persegi dengan panjang sisinya     . Dalam 

taman tersebut terdapat sebuah kolam renang yang berbentuk persegi dengan 

panjang sisi    . Berapakah luas tanah dalam taman yang dapat ditanami 

bunga? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Sebuah taman bunga berbentuk persegi dengan panjang sisinya . . . .   
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Dalam taman terdapat sebuah kolam renang berbentuk persegi dengan panjang 

sisi . . . .   

Ditanya : 

Luas tanah dalam taman yang dapat ditanami bunga? 

Merencanakan masalah 

Luas taman seluruhnya   Luas persegi   . . . .   . . . . 

Luas kolam   Luas persegi   . . . .   . . . . 

Luas tanah yang dapat ditanami bunga   Luas taman seluruhnya    Luas kolam 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas taman seluruhnya   . . . .   . . . . 

                                        . . . .    . . . .   

                                        . . . .    

Luas kolam   . . . .   . . . . 

                     . . . .    . . . .   

                     . . . .    

Luas tanah yang dapat ditanami bunga   Luas taman seluruhnya   Luas kolam 

                                                                 . . . .     . . . .    

                                                                 . . . .    

Memeriksa kembali 

Jadi luas tanah yang dapat ditanami bunga adalah . . . .    

 

 

 

 

 

 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti –  
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Lampiran 34 

  

 

 

 

Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 5 menit! 

1. Pada masing-masing sudut persegi 

berilah nama A, B, C, dan D. 

 

 

 

 

 

2. Hubungkan titik A dengan titik C, titik 

B dengan titik D, dan namailah titik 

potong kedua garis tersebut dengan 

nama titik O. 

 

 

 

 

 

 

3. Ukurlah panjang ruas garis! 

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

Ruas 

Garis 

Panjang 

     

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

  ̅̅ ̅̅  . . . .   ̅̅ ̅̅  . . . . 

 

 

4. Coba selidiki! 

Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

 

 

Pada persegi, panjang keempat sisi-sisi 

adalah sama panjang 

 

5. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? sejajar 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? sejajar 

 

Pada persegi, sisi-sisi yang berhadapan 

adalah sejajar 

 

6. Coba selidiki! 

Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

Apakah   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  sejajar atau 

berpotongan? berpotongan 

  ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅  disebut garis diagonal dari 

persegi panjang ABCD dan titik O 

disebut titik pusat dari persegi ABCD. 

 

 

 

 

Sifat-sifat 

Persegi 

 

Simpulan 

Simpulan 

A B 

C D 

A B 

C D 

O 

1 
2 

2 

2 2 

1 

1 1 

KUNCI 
LKPD 2 
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Persegi mempunyai 2 diagonal yang 

panjang diagonalnya sama panjang dan 

saling berpotongan di titik pusat 

persegi ABCD. 

 

7. Coba selidiki! 

a. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

b. Apakah   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  ? sama 

 

 

Pada persegi, titik pusat membagi garis 

diagonal menjadi 2 bagian yang sama 

panjang. 

 

8. Ukurlah besar sudut! 

Sudut 
Besar 

Sudut 

Sudut Besar 

Sudut 

              

              

 

 

Persegi keempat sudutnya adalah  

    

 

9. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu simetri? 2 

 

 

Persegi memiliki 2 sumbu simetri. 

 

10. Coba selidiki! 

Berapa banyak sumbu putar? 4 

 

Persegi mempunyai 4 sumbu putar. 

 

11. Ukurlah besar sudut! 

Sudut 
Besar 

Sudut 
Sudut 

Besar 

Sudut 

                

                

                

                

 

12. Coba Selidiki! 

a. Apakah         ? sama 

b. Apakah         ? sama 

c. Apakah         ? sama 

d. Apakah         ? sama 

 

 

Pada persegi, garis diagonal membagi 

tiap sudut menjadi 2 bagian yang sama 

besar. 

 

.: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti - 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 

Simpulan 
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Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

1. Perhatikan persegi ABCD yang telah 

diberikan. 

 

 

 

 

 

2. Ukurlah panjang sisi persegi ABCD 

dengan menggunakan penggaris! 

a. Berapa panjang AB? . . . . 

b. Berapa panjang BC? . . . . 

c. Berapa panjang CD? . . . . 

d. Berapa panjang DA? . . . . 

3. Keliling persegi 

             

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

  . . . .    

 

 

Misalkan, keliling persegi    

  panjang sisi persegi    

Rumus keliling persegi adalah 

              

              

         

 

 

 

 

 

 

Kerjakan bersama kelompokmu dalam waktu 3 menit! 

Persegi di samping disusun dari beberapa persegi dimana   persegi 

berukuran     satuan luas. 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling 

Persegi 

 

Simpulan 

LUAS 

Persegi 

 

A B 

C D 

𝑠 

1 

1 
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Isilah tabel di bawah ini untuk menemukan luas persegi! 

Daerah Persegi Luas     Sisi         

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Misalkan, luas persegi    

panjang sisi persegi    

Rumus luas persegi adalah        

 

 

 

 .: Selamat Mengerjakan :. 

- Kesuksesan dicari, bukan dinanti - 

Simpulan 

𝑠 

𝑠 
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KUNCI LEMBAR MASALAH 

PERSEGI 

 

1. Bu Rasti membuat kue berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisinya      . Pada 

bagian kue tersebut ada yang diolesi rasa coklat dan ada bagian yang diolesi rasa nanas. 

Jika luas kue utuh dibandingkan dengan luas kue yang diolesi rasa coklat adalah    . 

Berapakah luas kue yang diolesi rasa coklat? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Bu Rasti membuat kue berbentuk persegi. 

Panjang sisi      . 

Pada bagian kue ada yang diolesi rasa coklat dan ada bagian yang diolesi rasa nanas. 

Luas kue dibandingkan dengan luas kue yang diberi coklat adalah    . 

Ditanya : 

Berapakah luas kue yang diberi rasa coklat? 

Merencanakan masalah 

Luas kue      
                   

                                 
 

 

 
  

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas kue      

                                    

                         

                   

                                 
 

 

 
 

       

                                 
 

 

 
 

                                               

                                             

 
       

 
                                   

                                           

                                          . 

Memeriksa kembali 

Jadi luas kue yang diolesi rasa coklat adalah        . 

 

2. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi. Lapangan tersebut 

berukuran panjang sisi      . Bila atlet berlari mengelilingi lapangan sebanyak dua 

kali, berapa meterkah jarak yang ditempuh atlet tersebut? 
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Memahami masalah 

Diketahui : 

Lapangan berbentuk persegi. 

Panjang sisi      . 

Atlet berlari mengelilingi lapangan sebanyak dua kali. 

Ditanya : 

Berapa jarak yang ditempuh atlet? 

Merencanakan masalah 

Keliling lapangan      

Jarak yang ditempuh atlet   Keliling lapangan    

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Keliling lapangan      

                                       

                                      

Jarak yang ditempuh atlet   Keliling lapangan    

                                                   

                                                  

Memeriksa kembali 

Jadi jarak yang ditempuh atlet mengelilingi lapangan dua kali adalah         

 

3. Lantai kamar berbentuk persegi dengan panjang sisinya    . Lantai tersebut akan 

dipasang keramik berbentuk persegi berukuran            . Tentukan banyaknya 

keramik yang diperlukan untuk menutup lantai! 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Lantai kamar berbentuk persegi. 

Panjang sisinya            . 

Keramik berukuran            . 

Ditanya : 

Berapa banyak keramik yang diperlukan untuk menutup lantai? 

Merencanakan masalah 

Luas lantai      

Banyak keramik  
           

            
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas lantai      

                                  

                                

Luas keramik      
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Banyak keramik  
           

            
 

                             
           

       
 

                                 

Memeriksa kembali 

Jadi banyak keramik yang diperlukan untuk menutup lantai adalah     keramik. 

 

4. Lantai ruang tamu berbentuk persegi akan dipasangi karpet. Ruang tamu tersebut 

mempunyai ukuran panjang    . Jika harga karpet              per   , maka tentukan 

biaya minimum yang harus dibayar untuk membeli karpet agar seluruh lantai tertutup! 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Lantai ruang tamu berbentuk persegi akan dipasangi karpet. 

Panjang sisi    . 

Harga karpet              per    

Ditanya : 

Biaya minimum yang harus dibayar untuk membeli karpet agar seluruh lantai tertutup 

biaya minimum yang harus dibayar untuk membeli karpet agar seluruh lantai tertutup? 

Merencanakan masalah 

Luas lantai      

Biaya minimum yang harus dibayar  
               

                   

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas lantai      

                            

                          

Biaya minimum yang harus dibayar  
               

    
              

                                                           
     

    
              

                                                                           

                                                                         

Memeriksa kembali 

Jadi biaya minimum yang harus dibayar adalah              . 

 

5. Sebuah taman bunga berbentuk persegi dengan panjang sisinya     . Dalam taman 

tersebut terdapat sebuah kolam renang yang berbentuk persegi dengan panjang sisi    . 

Berapakah luas tanah dalam taman yang dapat ditanami bunga? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Sebuah taman bunga berbentuk persegi dengan panjang sisinya     . 

Dalam taman terdapat sebuah kolam renang berbentuk persegi dengan panjang sisi    . 

Ditanya : 

Luas tanah dalam taman yang dapat ditanami bunga? 
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Merencanakan masalah 

Luas taman seluruhnya      

Luas kolam      

Luas tanah yang dapat ditanami bunga   Luas taman seluruhnya    Luas kolam 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab : 

Luas taman seluruhnya      

                                                

                                             

Luas kolam      

                            

                          

Luas tanah yang dapat ditanami bunga   Luas taman seluruhnya   Luas kolam 

                                                                             

                                                                       

Memeriksa kembali 

Jadi luas tanah yang dapat ditanami bunga adalah      . 
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Lampiran 35 

LEMBAR SOAL 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

 

1. Luas suatu persegi sama dengan luas persegi panjang dengan panjang        

dan lebar      . Hitunglah keliling persegi tersebut! 

 

2. Sisi sebuah persegi adalah           dan kelilingnya      . Tentukan: 

a. Panjang sisi persegi 

b. Luas persegi 
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Lampiran 36 

KUNCI JAWABAN LEMBAR SOAL 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

 

1. Luas suatu persegi sama dengan luas persegi panjang dengan panjang        

dan lebar      . Hitunglah keliling persegi tersebut! 

Diketahui: 

Luas persegi   Luas persegi panjang 

Panjang persegi panjang       

Lebar persegi panjang      

Ditanya: 

Keliling persegi 

Jawab: 

Luas persegi panjang      

                                               

                                           

Luas persegi      

           

   √       

        

Keliling persegi      

                                   

                                  

Jadi keliling persegi adalah      . 

 

2. Sisi sebuah persegi adalah           dan kelilingnya      . Tentukan: 

a. Panjang sisi persegi 

b. Luas persegi 
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Diketahui: 

Sisi persegi           

Keliling persegi       

Ditanya: 

a. Panjang sisi persegi 

b. Luas persegi 

Jawab: 

a. Keliling persegi      

                   

                  

           

   
     

  
 

        

Panjang sisi persegi                             

b. Luas persegi      

                                

                             

Jadi panjang sisi persegi       dan luas persegi        . 
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Lampiran 37 

SOAL KUIS 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 1 

 

 

Seorang petani mempunyai sebidang sawah. Sawah tersebut berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran panjang      dan lebarnya     . Setiap    

memerlukan pupuk sebanyak       kg. Hitunglah banyaknya pupuk yang 

dibutuhkan petani tersebut! 
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Lampiran 38 

KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 1 

 

Seorang petani mempunyai sebidang sawah. Sawah tersebut berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran panjang      dan lebarnya     . Setiap    

memerlukan pupuk sebanyak       kg. Hitunglah banyaknya pupuk yang 

dibutuhkan petani tersebut! 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Seorang petani mempunyai sebidang sawah berbentuk persegi panjang. 

Panjang      dan lebar     . 

Setiap    memerlukan pupuk sebanyak       kg. 

Ditanya : 

Hitunglah banyaknya pupuk yang dibutuhkan petani tersebut! 

Merencanakan masalah 

Luas sawah      

Banyak pupuk yang dibutuhkan  
          

           kg 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab  : 

Luas sawah      

                               

                              

Banyak pupuk yang dibutuhkan  
          

    
       kg 

                                                     
       

           kg 

                                                                kg 

                                                           kg 

Memeriksa kembali 

Jadi banyaknya pupuk yang dibutuhkan petani tersebut adalah       kg.
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Lampiran 39 

SOAL KUIS 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

 

 

Keliling sebuah persegi panjang adalah       dan panjangnya sama dengan 

tiga kali lebarya. Tentukan panjang, lebar dan luas persegi panjang tersebut! 



230 
 

 

Lampiaran 40 

KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

 

Keliling sebuah persegi panjang adalah       dan panjangnya sama dengan 

tiga kali lebarya. Tentukan panjang, lebar dan luas persegi panjang tersebut! 

Diketahui : 

Keliling persegi panjang        

Panjang persegi panjang    kali lebar persegi panjang 

Ditanya : 

Panjang, lebar, dan luas persegi panjang? 

Jawab  : 

Misalkan: panjang   ; lebar    

Maka      

Keliling persegi panjang          

                

            

          

   
     

 
 

        

Lebar persegi panjang         

Panjang persegi panjang                 

Luas persegi panjang      

                                              

                                           

Jadi panjang      , lebar      , dan luas persegi panjang        . 
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Lampiran 41 

SOAL KUIS 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 2 

 

 

Lantai rumah seluas        akan ditutupi dengan sejumlah keramik dengan 

panjang sisi      . Berapakah banyak keramik yang diperlukan untuk menutupi 

lantai rumah tersebut? 
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Lampiran 42 

KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 2 

 

 

Lantai rumah seluas        akan ditutupi dengan sejumlah keramik dengan 

panjang sisi      . Berapakah banyak keramik yang diperlukan untuk menutupi 

lantai rumah tersebut? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Lantai rumah seluas        akan ditutupi dengan sejumlah keramik dengan panjang 

sisi      . 

Ditanya : 

Berapakah banyak keramik yang diperlukan untuk menutupi lantai rumah tersebut? 

Merencanakan masalah 

Luas 1 keramik      

Banyak keramik yang diperlukan  
          

              
 

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab  : 

Luas 1 keramik      

                                       

                                   

Banyak keramik yang diperlukan  
          

              
 

                                                       
      

        

                                                       
             

        

                                                             

Memeriksa kembali 

Jadi banyak keramik yang diperlukan untuk menutupi lantai rumah adalah       

keramik.
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Lampiran 43 

SOAL KUIS 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

 

 

Panjang sisi suatu persegi adalah         . Keliling persegi tersebut 

     . Tentukan nilai   dan panjang sisi persegi tersebut! 
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Lampiran 44 

KUNCI JAWABAN SOAL KUIS 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

 

Panjang sisi suatu persegi adalah          . Keliling persegi tersebut 

     . Tentukan nilai   dan panjang sisi persegi tersebut! 

Diketahui : 

Keliling persegi        

Panjang sisi            

Ditanya : 

Nilai   dan panjang sisi persegi? 

Jawab  : 

Keliling persegi      

           

                   

                  

          

   
     

 
 

        

Panjang sisi persegi                           

Jadi nilai        dan panjang sisi persegi      . 
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Lampiran 45 

SOAL PR 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 1 

 

 

1. Seorang kontraktor akan membangun gedung. Tanah yang akan digunakan 

untuk membangun gedung berbentuk persegi panjang dan pada gambar 

berukuran          . Jika setiap      pada gambar mewakili     pada 

ukuran yang sebenarnya. Perkirakan keliling dan luas gedung yang sebenarnya! 

 

2. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang      dan lebar 

   . Sekeliling kebun itu akan dipasangi pagar. Biaya pembuatan pagar 

             tiap meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar 

tersebut? 
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Lampiran 46 

KUNCI JAWABAN SOAL PR 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 1 

 

1. Seorang kontraktor akan membangun gedung. Tanah yang akan digunakan 

untuk membangun gedung berbentuk persegi panjang dan pada gambar 

berukuran          . Jika setiap      pada gambar mewakili     pada 

ukuran yang sebenarnya. Perkirakan keliling dan luas gedung yang sebenarnya! 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Seorang kontraktor akan membangun gedung. 

Tanah yang akan digunakan untuk membangun gedung berbentuk persegi 

panjang dan pada gambar berukuran          . 

Setiap      pada gambar mewakili     pada ukuran yang sebenarnya. 

Ditanya : 

Perkirakan keliling dan luas gedung yang sebenarnya! 

Merencanakan masalah 

Mencari panjang sebenarnya 

Mencari lebar sebenarnya 

Keliling gedung yang sebenarnya          

Luas gedung yang sebenarnya      

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab  : 

Panjang sebenarnya  
    

    
     

                                       

Lebar sebenarnya  
    

    
     

                                   

Keliling gedung yang sebenarnya          

                                                                      

                                                              

Luas gedung yang sebenarnya      
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Memeriksa kembali 

Jadi keliling gedung yang sebenarnya       dan luas gedung yang sebenarnya  

        . 

 

2. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang      dan lebar 

   . Sekeliling kebun itu akan dipasangi pagar. Biaya pembuatan pagar 

             tiap meter. Berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar 

tersebut? 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Sebuah kebun berbentuk persegi panjang. 

Panjang      dan lebar    . 

Sekeliling kebun itu akan dipasangi pagar. 

Biaya pembuatan pagar           tiap meter. 

Ditanya : 

Berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut? 

Merencanakan masalah 

Keliling kebun          

Biaya pembuatan pagar  
              

   
               

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab  : 

Keliling kebun          

                                       

                               

Biaya pembuatan pagar  
              

   
               

                                        
    

   
               

                                                        

Memeriksa kembali 

Jadi biaya biaya yang diperlukan untuk pembuatan pagar tersebut adalah 

               .
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Lampiran  47 

SOAL PR 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

 

 

1. Keliling suatu persegi panjang adalah       . Panjang persegi panjang lebih 

      dari lebarnya. Hitunglah luas dari persegi panjang tersebut! 

 

2. Keliling sebuah persegi panjang adalah      , lebarnya         dan 

panjangnya         . Hitunglah panjang, lebar, dan luas persegi panjang 

tersebut! 
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Lampiran 48 

KUNCI JAWABAN SOAL PR 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 1 

 

1. Keliling suatu persegi panjang adalah       . Panjang persegi panjang lebih 

      dari lebarnya. Hitunglah luas dari persegi panjang tersebut! 

Diketahui: 

Keliling persegi panjang         

Panjangnya       lebih dari lebarnya 

Ditanya : 

Luas persegi panjang? 

Jawab  : 

Misalkan: panjang   , lebar    

Maka             

Keliling persegi panjang          

                        

                     

                   

           

   
      

 
 

         

Panjang persegi panjang                             

Luas persegi panjang      

                                                

                                            

Jadi luas persegi panjang tersebut adalah        . 

 

2. Keliling sebuah persegi panjang adalah      , lebarnya          dan 

panjangnya          . Hitunglah panjang, lebar, dan luas persegi panjang 

tersebut! 
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Diketahui: 

Keliling persegi panjang        

Lebar persegi panjang            

Panjang persegi panjang            

Ditanya : 

Hitung panjang, lebar, dan luas persegi panjang! 

Jawab  : 

Keliling persegi panjang          

         (            )    

                   

                 

          

   
     

 
 

        

Panjang persegi panjang                              

Lebar persegi panjang                          

Luas persegi panjang      

                                                

                                            

Jadi panjang       , lebar       , dan luas persegi panjang         . 
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Lampiran 49 

SOAL PR 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 2 

 

 

Pak Widodo mempunyai kebun berbentuk persegi berukuran          . 

Di dalam kebun terdapat sebuah kolam ikan berbentuk persegi yang luasnya 

seperempat dari luas kebun tersebut. Hitunglah luas dan keliling kolam tersebut! 
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Lampiran 50 

KUNCI JAWABAN SOAL PR 

Kelas Eksperimen 

Pertemuan 2 

 

Pak Widodo mempunyai kebun berbentuk persegi berukuran          . 

Di dalam kebun terdapat sebuah kolam ikan berbentuk persegi yang luasnya 

seperempat dari luas kebun tersebut. Hitunglah luas dan keliling kolam tersebut! 

Memahami masalah 

Diketahui : 

Pak Widodo mempunyai kebun berbentuk persegi. 

Panjang sisi     . 

Di dalam kebun terdapat sebuah kolam ikan berbentuk persegi yang luasnya 

seperempat dari luas kebun tersebut.  

Ditanya : 

Hitunglah luas dan keliling kolam tersebut! 

Merencanakan masalah 

Luas kebun      

          

               
 

 

 
 

Sisi kolam ikan  √                

Keliling kolam ikan      

Melaksanakan pemecahan masalah 

Jawab  : 

Luas kebun      
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Sisi kolam ikan  √                

                           √       

                                

Keliling kolam ikan      

                                         

                                       

Memeriksa kembali 

Jadi keliling kolam ikan tersebut      dan luas kolam ikan tersebut       . 
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Lampiran 51 

SOAL PR 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

 

 

Diagonal-diagonal persegi PQRS adalah PR dan QS. Jika   ̅̅ ̅̅            

dan   ̅̅̅̅  
     

 
   , maka tentukan: 

a. Nilai   

b. Panjang diagonal 

c. Keliling persegi PQRS 

d. Luas persegi PQRS 
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Lampiran 52 

KUNCI JAWABAN SOAL PR 

Kelas Kontrol 

Pertemuan 2 

 

Diagonal-diagonal persegi PQRS adalah PR dan QS. Jika   ̅̅ ̅̅            

dan   ̅̅̅̅  
     

 
   , maka tentukan: 

a. Nilai   

b. Panjang diagonal 

c. Keliling persegi PQRS 

d. Luas persegi PQRS 

Diketahui : 

Persegi PQRS 

  ̅̅ ̅̅            

  ̅̅̅̅  
     

 
    

Ditanya : 

a. Nilai   

b. Panjang diagonal 

c. Keliling persegi PQRS 

d. Luas persegi PQRS 

Jawab  : 

a.   ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅  

           (
     

 
)     
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b. Panjang diagonal 

  ̅̅ ̅̅                            

  ̅̅̅̅  (
     

 
)     (

       

 
)           

c.             

                

             

    
      

 
 

           

   √       

     √      

Keliling persegi PQRS      

                                           √     

                                         √      

d. Luas persegi PQRS     

                                     √       

                                          

Jadi nilai       , panjang diagonal            , keliling    √     , dan 

luas persegi PQRS           



247 
 

 

Lampiran 53 

DATA AWAL 

NILAI SEMESTER GANJIL KELAS VII F DAN VII C 

Kelas Eksperimen (VII F) Kelas Kontrol (VII C) 

No. Kode Nilai No. Kode Nilai 

1. E-1 48 1. K-1 57 

2. E-2 60 2. K-2 57 

3. E-3 42 3. K-3 35 

4. E-4 48 4. K-4 18 

5. E-5 48 5. K-5 40 

6. E-6 48 6. K-6 45 

7. E-7 60 7. K-7 40 

8. E-8 43 8. K-8 45 

9. E-9 56 9. K-9 45 

10. E-10 42 10. K-10 45 

11. E-11 36 11. K-11 38 

12. E-12 40 12. K-12 34 

13. E-13 36 13. K-13 30 

14. E-14 30 14. K-14 34 

15. E-15 56 15. K-15 45 

16. E-16 42 16. K-16 38 

17. E-17 30 17. K-17 55 

18. E-18 54 18. K-18 40 

19. E-19 48 19. K-19 60 

20. E-20 60 20. K-20 55 

21. E-21 54 21. K-21 30 

22. E-22 54 22. K-22 38 

23. E-23 54 23. K-23 34 

24. E-24 54 24. K-24 35 

25. E-25 54 25. K-25 40 

26. E-26 48 26. K-26 32 

27. E-27 50 27. K-27 45 

28. E-28 43 28. K-28 45 

29. E-29 38 29. K-29 30 

30. E-30 62 30. K-30 34 

31. E-31 48 31. K-31 62 

32. E-32 48 32. K-32 25 

33. E-33 48 33. K-33 45 

34. E-34 42 34. K-34 57 

35. E-35 42 35. K-35 45 

36. E-36 48 36. K-36 60 

37. E-37 36 37. K-37 40 

38. E-38 42 38. K-38 36 

39. E-39 30 39. K-39 45 

40. E-40 38 40. K-40 34 

41. E-41 30 41. K-41 63 

Jumlah 1890 Jumlah 1731 

Rata-rata 46,098 Rata-rata 42,22 

Varians 77,14 Varians 112,726 

Simpangan baku 8,783 Simpangan baku 10,617 
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Lampiran 54 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data berdistribusi tidak normal 

Rumus: 

  
      

 ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria: 

   ditolak jika   
      

   
          

 dengan   
          

 didapat dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat dengan taraf signifikan   . 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi         Banyak kelas          

Nilai terendah         Panjang kelas          

          Rata-rata       

Rentang          Simpangan baku       

No 
Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

      
       

 

  
 

1. 30-35 29,5 -1,89 0,4706 0,0837 3,4317 4 0,09411 

2. 36-41 35,5 -1,21 0,3869 0,1884 7,7244 6 0,38496 

3. 42-47 41,5 -0,52 0,1985 0,1349 5,5309 8 1,10225 

4. 48-53 47,5 0,16 0,0636 0,236 9,676 11 0,18117 

5. 54-59 53,5 0,84 0,2996 0,1374 5,6334 8 0,99421 

6. 60-65 59,5 1,53 0,437 0,0494 2,0254 4 1,92507 

  65,5 2,21 0,4864     

Jumlah 4,68178 
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga   
      

      . Untuk taraf 

signifikan    dengan              diperoleh   
     

   
           

 

  
         

     . Karena   
      

   
     

 maka    diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 55 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data berdistribusi tidak normal 

Rumus: 

  
      

 ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria: 

   ditolak jika   
      

   
          

 dengan   
          

 didapat dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat dengan taraf signifikan   . 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi         Banyak kelas          

Nilai terendah         Panjang kelas        

          Rata-rata                

Rentang          Simpangan baku         

No 
Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

      
       

 

  
 

1. 18-25 17,5 -2,33 0,4901 0,0483 1,9803 2 0,000196 

2. 26-33 25,5 -1,57 0,4418 0,1479 6,0639 4 0,702466 

3. 34-41 33,5 -0,82 0,2939 0,266 10,906 16 2,379317 

4. 42-49 41,5 -0,07 0,0279 0,227 9,307 10 0,051601 

5. 50-57 49,5 0,69 0,2549 0,1702 6,9782 5 0,560786 

6. 58-65 57,5 1,44 0,4251 0,0606 2,4846 4 0,924268 

  65,5 2,19 0,4857     

Jumlah 4,618634 
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga   
      

      . Untuk taraf 

signifikan    dengan              diperoleh   
     

   
           

 

  
         

     . Karena   
      

   
     

 maka    diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 56 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

      
    

 : tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas 

     
    

  : terdapat perbedaan varians antara kedua kelas 

Rumus: 

        
                

                
 

Kriteria: 

   ditolak jika           

 
        

 dengan          didapat dari daftar distribusi F 

dengan peluang 
 

 
 , sedangkan    merupakan dk pembilang         dan    

merupakan dk penyebut         serta taraf signifikan     . 

Perhitungan: 

 Eksperimen Kontrol 

Jumlah           

        

 ̅            

Varians                     

Standart deviasi                 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

        
                

                
 

       

      
       

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga              . Untuk taraf 

signifikan    dengan                        ,                

        diperoleh                     . Karena           

 
        

 maka    

diterima, artinya tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas (homogen). 
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Lampiran 57 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

          : tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kedua kelas 

         : terdapat perbedaan kemampuan awal antara kedua kelas 

Rumus: 

        
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

Dengan 

  √(
                   

       
) 

Keterangan: 

  : Distribusi Student 

 ̅  : Rata-rata data kelas eksperimen 

 ̅  : Rata-rata data kelas kontrol 

   : Banyaknya anggota kelas eksperimen 

   : Banyaknya anggota kelas kontrol 

  
  : Varians kelas eksperimen 

  
  : Varians kelas kontrol 

Kriteria: 

   diterima jika   
(  

 

 
 )

          
(  

 

 
 )

, dimana  
(  

 

 
 )

 didapat dari daftar 

distribusi   dengan            dan peluang    
 

 
  . 

Perhitungan: 

Kelas   Jumlah Nilai  ̅      

Kontrol (VII C)                              

Eksperimen (VII F)                          
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Berdasarkan rumus di atas diperoleh, 

  √(
                   

       
)  √(

                          

       
) 

          

        
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 
          

     √(
 
  

)  (
 
  

)

       

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga               . Untuk taraf 

signifikan    dengan                         diperoleh harga 

                         . Karena                      maka    diterima, 

artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kedua kelas. 
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Lampiran 58 

DATA AKHIR NILAI PRE-TEST DAN POST-TEST 

KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 

Kelas Eksperimen (VII F) Kelas Kontrol (VII C) 

No. Kode 
Nilai 

No. Kode 
Nilai 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

1. E-1 42 78 1. K-1 44 62 

2. E-2 58 74 2. K-2 52 74 

3. E-3 48 76 3. K-3 52 82 

4. E-4 34 92 4. K-4 38 72 

5. E-5 30 90 5. K-5 40 70 

6. E-6 68 74 6. K-6 36 72 

7. E-7 66 74 7. K-7 52 82 

8. E-8 42 72 8. K-8 56 76 

9. E-9 48 72 9. K-9 54 80 

10. E-10 30 76 10. K-10 42 64 

11. E-11 58 78 11. K-11 40 70 

12. E-12 50 86 12. K-12 54 72 

13. E-13 32 76 13. K-13 42 72 

14. E-14 32 40 14. K-14 36 62 

15. E-15 42 82 15. K-15 40 32 

16. E-16 50 72 16. K-16 50 64 

17. E-17 44 50 17. K-17 62 80 

18. E-18 48 76 18. K-18 40 52 

19. E-19 80 88 19. K-19 70 82 

20. E-20 54 72 20. K-20 50 76 

21. E-21 60 74 21. K-21 34 52 

22. E-22 48 76 22. K-22 34 68 

23. E-23 40 74 23. K-23 34 52 

24. E-24 42 76 24. K-24 34 42 

25. E-25 40 90 25. K-25 44 74 

26. E-26 40 90 26. K-26 38 62 

27. E-27 34 86 27. K-27 42 74 

28. E-28 48 84 28. K-28 42 62 

29. E-29 40 50 29. K-29 30 72 

30. E-30 60 74 30. K-30 48 78 

31. E-31 52 74 31. K-31 46 88 

32. E-32 44 92 32. K-32 46 54 

33. E-33 32 76 33. K-33 30 72 

34. E-34 30 72 34. K-34 48 72 

35. E-35 52 76 35. K-35 46 82 

36. E-36 50 58 36. K-36 52 84 

37. E-37 58 72 37. K-37 64 82 

38. E-38 40 76 38. K-38 58 82 

39. E-39 40 58 39. K-39 56 66 

40. E-40 30 78 40. K-40 40 72 

41. E-41 36 76 41. K-41 44 84 

Max 80 92 Max 70 88 

Min 30 40 Min 30 32 

 ̅ 45,659 75,122  ̅ 45,366 70 

  11,566 11,118   9,3106 12,042 
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Lampiran 59 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

PRE-TEST KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data berdistribusi tidak normal 

Rumus: 

  
      

 ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria: 

   ditolak jika   
      

   
          

 dengan   
          

 didapat dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat dengan taraf signifikan   . 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi         Banyak kelas          

Nilai terendah         Panjang kelas          

          Rata-rata         

Rentang          Simpangan baku         

No 
Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

      
       

 

  
 

1. 30-38 29,5 -1,4 0,4192 0,1868 7,6588 10 0,715676 

2. 39-47 38,5 -0,62 0,2324 0,1688 6,9208 12 3,727643 

3. 48-56 47,5 0,16 0,0636 0,2628 10,775 11 0,004707 

4. 57-65 56,5 0,94 0,3264 0,1309 5,3669 5 0,025083 

5. 66-74 65,5 1,72 0,4573 0,0363 1,4883 2 0,17593 

6. 75-83 74,5 2,49 0,4936 0,0059 0,2419 1 2,37584 

  83,5 3,27 0,4995     

Jumlah 7,024878 
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga   
      

      . Untuk taraf 

signifikan    dengan              diperoleh   
     

   
           

 

  
         

     . Karena   
      

   
     

 maka    diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 60 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

POST-TEST KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data berdistribusi tidak normal 

Rumus: 

  
      

 ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria: 

   ditolak jika   
      

   
          

 dengan   
          

 didapat dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat dengan taraf signifikan   . 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi         Banyak kelas          

Nilai terendah         Panjang kelas          

          Rata-rata         

Rentang          Simpangan baku         

No 
Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

      
       

 

  
 

1. 40-48 39,5 -3,2 0,4993 0,0077 0,3157 1 1,483264 

2. 49-57 48,5 -2,39 0,4916 0,0475 1,9475 2 0,001415 

3. 58-66 57,5 -1,59 0,4441 0,1618 6,6338 2 3,236773 

4. 67-75 66,5 -0,78 0,2823 0,2703 11,082 12 0,075993 

5. 76-84 75,5 0,03 0,012 0,2876 11,792 15 0,87298 

6. 85-93 84,5 0,84 0,2996 0,1509 6,1869 9 1,279079 

  93,5 1,65 0,4505     

Jumlah 6,949503 
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga   
      

     . Untuk taraf 

signifikan    dengan              diperoleh   
     

   
           

 

  
         

     . Karena   
      

   
     

 maka    diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 61 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

PRE-TEST KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data berdistribusi tidak normal 

Rumus: 

  
      

 ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria: 

   ditolak jika   
      

   
          

 dengan   
          

 didapat dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat dengan taraf signifikan   . 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi         Banyak kelas          

Nilai terendah         Panjang kelas          

          Rata-rata         

Rentang          Simpangan baku         

No 
Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

      
       

 

  
 

1. 30-36 29,5 -1,7 0,4554 0,1265 5,1865 8 1,526228 

2. 37-43 36,5 -0,95 0,3289 0,2496 10,234 11 0,057396 

3. 44-50 43,5 -0,2 0,0793 0,1295 5,3095 10 4,143665 

4. 51-57 50,5 0,55 0,2088 0,1944 7,9704 8 0,00011 

5. 58-64 57,5 1,3 0,4032 0,0771 3,1611 3 0,00821 

6. 65-71 64,5 2,06 0,4803 0,0172 0,7052 1 0,123237 

  71,5 2,81 0,4975     

Jumlah 5,858847 
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga   
      

      . Untuk taraf 

signifikan    dengan              diperoleh   
     

   
           

 

  
         

     . Karena   
      

   
     

 maka    diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 62 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

POST-TEST KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data berdistribusi tidak normal 

Rumus: 

  
      

 ∑
       

 

  

 

   

 

Kriteria: 

   ditolak jika   
      

   
          

 dengan   
          

 didapat dari daftar 

distribusi Chi-Kuadrat dengan taraf signifikan   . 

Perhitungan: 

Nilai tertinggi         Banyak kelas          

Nilai terendah         Panjang kelas           

          Rata-rata     

Rentang          Simpangan baku         

No 
Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 

      
       

 

  
 

1. 32-41 31,5 -3,2 0,4993 0,0082 0,3362 1 1,31062 

2. 42-51 41,5 2,37 0,4911 0,0529 2,1689 1 0,629963 

3. 52-61 51,5 -1,54 0,4382 0,177 7,257 4 1,461768 

4. 62-71 61,5 0,71 0,2612 0,2134 8,7494 10 0,178755 

5. 72-81 71,5 0,12 0,0478 0,2837 11,632 16 1,640521 

6. 82-91 81,5 0,96 0,3315 0,1318 5,4038 9 2,393252 

   1,79 0,4633     

Jumlah 7,614879 
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga   
      

      . Untuk taraf 

signifikan    dengan              diperoleh   
     

   
           

 

  
         

     . Karena   
      

   
     

 maka    diterima, artinya data 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 63 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

PRE-TEST 

 

Hipotesis: 

      
    

 : tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas 

     
    

  : terdapat perbedaan varians antara kedua kelas 

Rumus: 

        
                

                
 

Kriteria: 

   ditolak jika           

 
        

 dengan          didapat dari daftar distribusi F 

dengan peluang 
 

 
 , sedangkan    merupakan dk pembilang         dan    

merupakan dk penyebut         serta taraf signifikan     . 

Perhitungan: 

 Eksperimen Kontrol 

Jumlah           

        

 ̅               

Varians                    

Standart deviasi                   

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

        
                

                
 

      

      
       

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga              . Untuk taraf 

signifikan    dengan                        ,                

        diperoleh                     . Karena           

 
        

 maka    

diterima, artinya tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas (homogen). 
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Lampiran 64 

UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

POST-TEST 

 

Hipotesis: 

      
    

 : tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas 

     
    

  : terdapat perbedaan varians antara kedua kelas 

Rumus: 

        
                

                
 

Kriteria: 

   ditolak jika           

 
        

 dengan          didapat dari daftar distribusi F 

dengan peluang 
 

 
 , sedangkan    merupakan dk pembilang         dan    

merupakan dk penyebut         serta taraf signifikan     . 

Perhitungan: 

 Eksperimen Kontrol 

Jumlah           

        

 ̅           

Varians                 

Standart deviasi                   

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

        
                

                
 

   

      
       

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga              . Untuk taraf 

signifikan    dengan                        ,                

        diperoleh                     . Karena           

 
        

 maka    

diterima, artinya tidak ada perbedaan varians antara kedua kelas (homogen). 



266 
 

 

Lampiran 65 

UJI HIPOTESIS I 

(UJI KETUNTASAN BELAJAR SECARA INDIVIDUAL 

KELAS EKSPERIMEN) 

 

Hipotesis: 

           (Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL kurang dari 

atau sama dengan KKM secara individual) 

           (Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih dari 

KKM secara individual) 

Rumus: 

        
 ̅    

 

√ 

 

Keterangan: 

        : Nilai   yang dihitung 

 ̅ : Rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

   : Nilai KKM secara individual yaitu      

  : Simpangan baku 

  : Banyaknya anggota sampel 

Kriteria: 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                    . 

Perhitungan: 

        
 ̅    

 

√ 

 
           

      

√  
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga              . Untuk taraf 

signifikan    dengan                diperoleh harga            . 

Karena                 maka    ditolak, artinya artinya kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan 

segiempat dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih dari 

KKM secara individual. 
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Lampiran 66 

UJI HIPOTESIS II 

(UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA) 

 

Hipotesis: 

          (Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL kurang dari 

atau sama dengan kelas ekspositori) 

          (Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik 

dari kelas ekspositori) 

Rumus: 

        
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 

Dengan 

  √
                   

       
 

Keterangan: 

        : Distribusi Student 

 ̅  : Rata-rata kelas model Problem Based Learning  

 ̅  : Rata-rata data kelas ekspositori 

   : Banyaknya anggota kelas model Problem Based Learning 

   : Banyaknya anggota kelas ekspositori 

  
  : Varians kelas model Problem Based Learning 

  
  : Varians kelas ekspositori 

Kriteria: 

Kriteria pengujiannya adalah    diterima jika                        . 
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Perhitungan: 

  √
                   

       
 √

                        

       
 

           

        
 ̅   ̅ 

 √
 
  

 
 
  

 
         

      √
 
   

 
  

       

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga              . Untuk taraf 

signifikan    dengan                       diperoleh harga 

               . Karena                 maka    ditolak, artinya kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok 

bahasan segiempat dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL 

lebih baik dari kelas ekspositori. 
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Lampiran 67 

UJI HIPOTESIS III 

(UJI KETUNTASAN BELAJAR SECARA KLASIKAL 

KELAS EKSPERIMEN) 

 

Hipotesis: 

            (Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL yang 

memperoleh nilai     kurang dari atau sama dengan      ) 

            (Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL yang 

memperoleh nilai     lebih dari     ) 

Rumus: 

        

 
    

√        
 

 

Keterangan: 

        : Nilai   yang dihitung 

   : Suatu nilai yang merupakan asumsi nilai proporsi populasi yaitu       

  : Banyaknya peserta didik yang nilainya     

  : Jumlah sampel 

Kriteria: 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                 . 

Perhitungan: 

        

 
    

√        
 

 

  
        

√              
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Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga              . Untuk taraf 

signifikan    diperoleh harga            . Karena                maka    

ditolak, artinya kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP 

Kesatrian 2 Semarang pada pokok bahasan segiempat dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL yang memperoleh nilai     lebih dari 

     . 



272 
 

 

Lampiran 68 

UJI HIPOTESIS IV 

(UJI PERBEDAAN DUA PROPORSI) 

 

Hipotesis: 

          (Peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok 

bahasan segiempat yang memperoleh nilai     pada kelas yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL kurang dari 

atau sama dengan proporsi peserta didik yang memperoleh nilai 

    pada kelas yang menggunakan model ekspositori) 

          (Peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok 

bahasan segiempat yang memperoleh nilai     pada kelas yang 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik 

daripada proporsi peserta didik yang memperoleh nilai     pada 

kelas yang menggunakan model ekspositori) 

Rumus: 

        
(
  

  
)  (

  

  
)

√  {(
 
  

)  (
 
  

)}

 

Keterangan: 

        : Nilai   yang dihitung 

   : Respon sampel terhadap eksperimen 

   : Respon sampel terhadap kontrol 

   : Jumlah sampel eksperimen 

   : Jumlah sampel kontrol 

dimana, 

  
     

     
 

      

Kriteria: 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak jika                 . 
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Perhitungan: 

        
(
  

  
)  (

  

  
)

√  {(
 
  

)  (
 
  

)}

 
(
  
  )  (

  
  )

√{(
     

     
)  (  

     

     
)} {(

 
  )  (

 
  )}

 

               

  
  

√{(
     
     )  (  

     
     )} {

 
  }

       

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan diperoleh harga              . Untuk taraf 

signifikan    diperoleh harga            . Karena                maka    

ditolak, artinya peserta didik kelas VII SMP Kesatrian 2 Semarang pada pokok 

bahasan segiempat yang memperoleh nilai     pada kelas yang menggunakan 

pendekatan saintifik dengan model PBL lebih baik daripada peserta didik yang 

memperoleh nilai     pada kelas yang menggunakan model ekspositori. 
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Lampiran 69 

UJI HIPOTESIS V 

(UJI PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

KELAS EKSPERIMEN) 

 

1. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

〈 〉  
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

Keterangan: 

〈 〉 : gain ternormalisasi 

〈  〉 : skor rata-rata post-test 

〈  〉 : skor rata-rata pre-test 

2. Kategori Gain Ternormalisasi 

Interval 〈 〉 Gain 

〈 〉      Tinggi 

    〈 〉      Sedang 

〈 〉      Rendah 

 

3. Peningkatan Secara Klasikal 

Perhitungan: 

Rata-rata pre-test         

Rata-rata post-test         

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

〈 〉  
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

             

          
       

Kesimpulan: 

Berdasarkan perhitungan diperoleh 〈 〉       , hal ini menunjukan bahwa 

    〈 〉     . Jadi gain ternormalisasi masuk dalam kategori sedang, artinya 

kemampuan pemecahan masalah secara klasikal kelas eksperimen mengalami 

peningkatan dalam kategori sedang. 
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4. Peningkatan Secara Individual 

Perhitungan: 

No. Kode 
Nilai 

〈 〉 Kategori 
Pre-test Post-test 

1. E-1 42 78 0,6207 Sedang 

2. E-2 58 74 0,381 Sedang 

3. E-3 48 76 0,5385 Sedang 

4. E-4 34 92 0,8788 Tinggi 

5. E-5 30 90 0,8571 Tinggi 

6. E-6 68 74 0,1875 Rendah 

7. E-7 66 74 0,2353 Rendah 

8. E-8 42 72 0,5172 Sedang 

9. E-9 48 72 0,4615 Sedang 

10. E-10 30 76 0,6571 Sedang 

11. E-11 58 78 0,4762 Sedang 

12. E-12 50 86 0,72 Tinggi 

13. E-13 32 76 0,6471 Sedang 

14. E-14 32 40 0,1176 Rendah 

15. E-15 42 82 0,6897 Sedang 

16. E-16 50 72 0,44 Sedang 

17. E-17 44 50 0,1071 Rendah 

18. E-18 48 76 0,5385 Sedang 

19. E-19 80 88 0,4 Sedang 

20. E-20 54 72 0,3913 Sedang 

21. E-21 60 74 0,35 Sedang 

22. E-22 48 76 0,5385 Sedang 

23. E-23 40 74 0,5667 Sedang 

24. E-24 42 76 0,5862 Sedang 

25. E-25 40 90 0,8333 Tinggi 

26. E-26 40 90 0,8333 Tinggi 

27. E-27 34 86 0,7879 Tinggi 

28. E-28 48 84 0,6923 Sedang 

29. E-29 40 50 0,1667 Rendah 

30. E-30 60 74 0,35 Sedang 

31. E-31 52 74 0,4583 Sedang 

32. E-32 44 92 0,8571 Tinggi 

33. E-33 32 76 0,6471 Sedang 

34. E-34 30 72 0,6 Sedang 

35. E-35 52 76 0,5 Sedang 

36. E-36 50 58 0,16 Rendah 

37. E-37 58 72 0,3333 Sedang 

38. E-38 40 76 0.6 Sedang 

39. E-39 40 58 0,3 Sedang 

40. E-40 30 78 0,6857 Sedang 
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41. E-41 36 76 0,625 Sedang 

 

Kriteria Jumlah Peserta Didik Persentase 

Rendah 6 14,634% 

Sedang 28 68,293% 

Tinggi 7 17,073% 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan dari hasil tabel di atas peningkatan pre-test dan post-test secara 

individual kelas eksperimen dalam kategori rendah sebesar        , dalam 

kategori sedang sebesar        , dan dalam kategori tinggi sebesar          
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Lampiran 70 

 

KISI-KISI ANGKET KARAKTER RASA INGIN TAHU 

PESERTA DIDIK TERHADAP PENDEKATAN SAINTIFIK 

DENGAN MODEL PBL 

 

No INDIKATOR 
Jumlah item Nomer item 

Positif Negatif Positif Negatif 

1. 
Bertanya kepada guru dan teman 

tentang materi pelajaran. 
2 3 1, 3 2, 4, 5 

2. 
Bertanya kepada sesuatu tentang 

gelaja alam yang baru terjadi. 
2 2 6, 8 7, 9 

3. 
Rasa ingin tahu terhadap materi 

pelajaran yang akan datang. 
3 3 

10, 

12, 14 

11, 13, 

15 
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Lampiran 71 

ANGKET KARAKTER RASA INGIN TAHU PESERTA DIDIK 

TERHADAP PENERAPAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

 

Kamu dimohon kesediannya untuk memberikan pendapat terhadap pernyataan-

pernyataan berikut yang berisi tentang karakter rasa ingin tahu peserta didik dengan 

pendekatan saintifik dengan model PBL. 

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan no. absen pada tempat yang telah 

disediakan. 

2. Tidak ada jawaban yang dinyatakan benar atau salah dalam mengisi setiap 

butir pernyataan. Oleh karena itu, jawaban apapun yang kamu berikan tidak 

berpengaruh terhadap nilai mata pelajaran matematika. 

3. Jawablah seluruh butir pernyataan berikut dengan jujur sesuai dengan 

perasaan atau sikap yang kamu miliki. 

4. Berikanlah tanda ceklist  √  untuk setiap butir pernyataan pada kolom 

pilihan sikap yang sesuai dengan dirimu sendiri. 

5. Keterangan pilihan sikap:     Sangat Setuju,    Setuju,     Tidak 

Setuju, dan      Sangat Tidak Setuju. 

Nama  : _______________________________________________________ 

Kelas  : _______________________________________________________ 

No. Absen : _______________________________________________________ 

 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN SIKAP 

SS S TS STS 

1. 
Saya akan bertanya kepada guru jika ada 

materi yang belum saya pahami. 
    

2. 
Saya tidak akan bertanya kepada guru jika ada 

materi yang belum saya pahami. 
    

3. 
Saya akan bertanya kepada teman jika ada 

materi yang belum saya pahami. 
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4. 
Saya tidak akan bertanya kepada teman jika 

ada materi yang belum saya pahami. 
    

5. 
Saya akan berdiam diri jika ada materi yang 

belum saya pahami. 
    

6. 
Saya selalu merasa ingin tahu apa yang terjadi 

di sekeliling saya. 
    

7. 
Saya selalu merasa tidak ingin tahu apa yang 

terjadi di sekeliling saya. 
    

8. 
Saya termasuk orang yang penasaran karena 

selalu ingin tahu tentang sesuatu.  
    

9. 
Saya termasuk orang yang tidak penasaran 

karena selalu tidak ingin tahu tentang sesuatu.  
    

10. 
Ada keinginan untuk mempelajari pelajaran 

yang akan datang. 
    

11. 
Tidak ada keinginan untuk mempelajari 

pelajaran yang akan datang. 
    

12. 

Saya lebih suka mempelajari pelajaran yang 

baru daripada mempelajari pelajaran yang 

sudah pernah diajarkan guru.  

    

13. 

Saya lebih mempelajari pelajaran yang sudah 

pernah diajarkan guru daripada mempelajari 

pelajaran yang baru. 

    

14. 
Saya merasa tidak malas jika harus melakukan 

pekerjaan yang belum pernah saya lakukan. 
    

15. 
Saya merasa jika harus melakukan pekerjaan 

yang belum pernah saya lakukan. 
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Lampiran 72 

DATA ANGKET KARAKTER RASA INGIN TAHU PESERTA DIDIK 

SEBELUM MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

 

No Kode 
Butir pernyataan ke- 

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

1. E-1 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 44 

2. E-2 4 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 41 

3. E-3 3 4 1 4 3 3 3 2 2 3 4 2 1 3 2 40 

4. E-4 4 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2 3 1 3 2 41 

5. E-5 4 2 3 4 1 3 2 2 1 3 2 2 2 4 4 39 

6. E-6 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 3 2 45 

7. E-7 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 4 1 4 3 51 

8. E-8 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 2 3 1 1 41 

9. E-9 4 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 1 3 4 2 49 

10. E-10 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 50 

11. E-11 4 4 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 2 2 2 39 

12. E-12 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 54 

13. E-13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 1 53 

14. E-14 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 44 

15. E-15 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 45 

16. E-16 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 43 

17. E-17 4 4 3 3 4 2 2 2 1 4 3 2 2 4 1 41 

18. E-18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 1 3 2 3 42 

19. E-19 4 4 2 2 3 2 2 2 1 4 3 3 4 1 2 39 

20. E-20 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 1 46 

21. E-21 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 2 2 1 3 3 44 

22. E-22 4 3 1 2 4 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 42 

23. E-23 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 42 

24. E-24 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 49 

25. E-25 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 49 

26. E-26 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 51 
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27. E-27 4 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 3 2 4 2 42 

28. E-28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 53 

29. E-29 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 1 3 2 43 

30. E-30 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 49 

31. E-31 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 43 

32. E-32 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 2 50 

33. E-33 4 3 3 1 4 2 4 2 2 4 4 1 1 3 4 42 

34. E-34 4 3 4 3 3 4 2 2 1 4 3 2 1 4 3 43 

35. E-35 4 4 3 4 4 3 1 3 1 3 2 4 3 4 2 45 

36. E-36 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 45 

37. E-37 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 1 4 1 1 47 

38. E-38 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 51 

39. E-39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 54 

40. E-40 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 36 

41. E-41 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 50 

Rata-rata 45,293 
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Lampiran 73 

DATA ANGKET KARAKTER RASA INGIN TAHU PESERTA DIDIK 

SESUDAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

 

No Kode 
Butir pernyataan ke- 

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

1. E-1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 49 

2. E-2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 46 

3. E-3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 47 

4. E-4 4 4 2 2 4 3 3 1 3 4 4 3 3 3 2 45 

5. E-5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 47 

6. E-6 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 51 

7. E-7 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 54 

8. E-8 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 47 

9. E-9 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 52 

10. E-10 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 54 

11. E-11 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 2 3 2 4 4 48 

12. E-12 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 55 

13. E-13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 57 

14. E-14 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 3 48 

15. E-15 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 4 3 49 

16. E-16 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

17. E-17 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 47 

18. E-18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

19. E-19 3 4 2 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 47 

20. E-20 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 50 

21. E-21 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 49 

22. E-22 4 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 49 

23. E-23 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 49 

24. E-24 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 51 

25. E-25 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 53 

26. E-26 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 53 
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27. E-27 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 50 

28. E-28 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 54 

29. E-29 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 49 

30. E-30 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 54 

31. E-31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 50 

32. E-32 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 54 

33. E-33 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 2 4 4 45 

34. E-34 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 47 

35. E-35 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 53 

36. E-36 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 2 50 

37. E-37 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 52 

38. E-38 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 55 

39. E-39 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 57 

40. E-40 3 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 47 

41. E-41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 54 

Rata-rata 50,268 
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Lampiran 74 

UJI HIPOTESIS VI 

(UJI PENINGKATAN KARAKTER RASA INGIN TAHU 

KELAS EKSPERIMEN) 

 

1. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

〈 〉  
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

Keterangan: 

〈 〉 : gain ternormalisasi 

〈  〉 : skor rata-rata karakter sebelum 

〈  〉 : skor rata-rata karakter sesudah 

2. Kategori Gain Ternormalisasi 

Interval 〈 〉 Gain 

〈 〉      Tinggi 

    〈 〉      Sedang 

〈 〉      Rendah 

 

3. Peningkatan Secara Klasikal 

Perhitungan: 

Rata-rata karakter sebelum         

 〈  〉  
                          

             
     

      

    
            

Rata-rata karakter sesudah         

 〈  〉  
                          

             
     

      

    
           

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

〈 〉  
 〈  〉   〈  〉

     〈  〉
 

            

          
       

Kesimpulan: 

Berdasarkan perhitungan diperoleh 〈 〉       , hal ini menunjukan bahwa 

    〈 〉     . Jadi gain ternormalisasi masuk dalam kategori sedang. Artinya 
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karakter rasa ingin tahu secara klasikal kelas eksperimen mengalami 

peningkatan dalam kategori sedang. 

4. Peningkatan Secara Individual 

Perhitungan: 

No. Kode 
Skor 

〈 〉 Kategori 
Sebelum Sesudah 

1. E-1 44 49 0,3125 Sedang 

2. E-2 41 46 0,263158 Rendah 

3. E-3 40 47 0,35 Sedang 

4. E-4 41 45 0,210526 Rendah 

5. E-5 39 47 0,380952 Sedang 

6. E-6 45 51 0,4 Sedang 

7. E-7 51 54 0,333333 Sedang 

8. E-8 41 47 0,315789 Sedang 

9. E-9 49 52 0,272727 Rendah 

10. E-10 50 54 0,4 Sedang 

11. E-11 39 48 0,428571 Sedang 

12. E-12 54 55 0,166667 Rendah 

13. E-13 53 57 0,571429 Sedang 

14. E-14 44 48 0,25 Rendah 

15. E-15 45 49 0,266667 Rendah 

16. E-16 43 48 0,294118 Rendah 

17. E-17 41 47 0,315789 Sedang 

18. E-18 42 45 0,166667 Rendah 

19. E-19 39 47 0,380952 Sedang 

20. E-20 46 50 0,285714 Rendah 

21. E-21 44 49 0,3125 Sedang 

22. E-22 42 49 0,388889 Sedang 

23. E-23 42 49 0,388889 Sedang 

24. E-24 49 51 0,181818 Rendah 

25. E-25 49 53 0,363636 Sedang 

26. E-26 51 53 0,222222 Rendah 

27. E-27 42 50 0,444444 Sedang 

28. E-28 53 54 0,142857 Rendah 

29. E-29 43 49 0,352941 Sedang 

30. E-30 49 54 0,454545 Sedang 

31. E-31 43 50 0,411765 Sedang 

32. E-32 50 54 0,4 Sedang 

33. E-33 42 45 0,166667 Rendah 

34. E-34 43 47 0,235294 Rendah 

35. E-35 45 53 0,533333 Sedang 

36. E-36 45 50 0,333333 Sedang 

37. E-37 47 52 0,384615 Sedang 

38. E-38 51 55 0,444444 Sedang 
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39. E-39 54 57 0,5 Sedang 

40. E-40 36 47 0,458333 Sedang 

41. E-41 50 54 0,4 Sedang 

 

Kriteria Jumlah Peserta Didik Persentase 

Rendah 14 34,146% 

Sedang 27 65,854% 

Tinggi - 0% 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan dari hasil tabel di atas peningkatan karakter sebelum dan sesudah 

menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL secara individual kelas 

eksperimen dalam kategori rendah sebesar        , dalam kategori sedang 

sebesar        , dan dalam kategori tinggi sebesar     
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Lampiran 75 

OBSERVASI 
AKTIVITAS 

INDIKATOR KEAKTIFAN 

PESERTA DIDIK TERHADAP 

PENDEKATAN SAINTIFIK 

DENGAN MODEL PBL 

 

No. 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

1. Aktivitas visual 

Mengamati LKPD yang diberikan guru pada saat 

diskusi. 

Memperhatikan pada saat teman mempresentasikan 

hasil diskusi. 

Memperhatikan pada saat guru memberikan 

penjelasan. 

2. Aktivitas lisan 

Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

belum dipahami dari apa yang diamati pada LKPD. 

Mengumpulkan informasi dari LKPD. 

Mampu mempresentasi hasil diskusi kelompok. 

Bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

3. 
Aktivitas 

mendengar 

Mendengarkan penyajian hasil diskusi yang 

dipresentasikan kelompok lain. 

Mendengarkan guru saat memberikan penjelasan. 

4. Aktivitas menulis 

Menuliskan jawaban atas serangkaian permasalahan 

yang ada di LKPD. 

Membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru dan hasil diskusi kelompok. 

5. 
Aktivitas 

menggambar 

Mampu membuat gambar untuk membantu 

menyelesaikan pemecahan masalah. 

6. Aktivitas metric Mampu menyelesaikan soal-soal pada LKPD. 

7. Aktivitas mental 
Dapat mengasosiasikan atau menalar LKPD yang 

diberikan guru pada saat diskusi. 

8. Aktivitas emosional 
Bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran. 
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Lampiran 76 

KISI-KISI INDIKATOR KEAKTIFAN PESERTA DIDIK 

TERHADAP PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

No. 
Klasifikasi 

Keaktifan 
Indikator 

No 

Item 

1. Aktivitas visual 

Mengamati LKPD yang diberikan guru pada saat 

diskusi. 
1 

Memperhatikan pada saat teman 

mempresentasikan hasil diskusi. 
2 

Memperhatikan pada saat guru memberikan 

penjelasan. 
3 

2. Aktivitas lisan 

Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang 

belum dipahami dari apa yang diamati pada LKPD. 
4 

Mengumpulkan informasi dari LKPD. 5 

Mampu mempresentasi hasil diskusi kelompok. 6 

Bertanya pada teman atau guru tentang materi 

yang belum dipahami. 
7 

3. 
Aktivitas 

mendengar 

Mendengarkan penyajian hasil diskusi yang 

dipresentasikan kelompok lain. 
8 

Mendengarkan guru saat memberikan penjelasan. 9 

4. 
Aktivitas 

menulis 

Menuliskan jawaban atas serangkaian 

permasalahan yang ada di LKPD. 
10 

Membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru dan hasil diskusi kelompok. 
11 

5. 
Aktivitas 

menggambar 

Mampu membuat gambar untuk membantu 

menyelesaikan pemecahan masalah. 
12 

6. Aktivitas metric Mampu menyelesaikan soal-soal pada LKPD. 13 

7. 
Aktivitas 

mental 

Dapat mengasosiasikan atau menalar LKPD yang 

diberikan guru pada saat diskusi. 
14 

8. 
Aktivitas 

emosional 

Bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran. 
15 
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Lampiran 77 

DAFTAR INDIKATOR DAN PEMBERIAN SKOR  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

TERHADAP PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL  

 

A. Aktivitas visual 

1. Mengamati LKPD yang diberikan guru pada saat diskusi 

Aktivitas Skor 

Tidak mengamati LKPD yang diberikan guru pada saat diskusi. 1 

Mengamati LKPD apabila diminta oleh guru atau setelah ditegur. 2 

Mengamati LKPD dengan baik tetapi tidak mampu menjelaskan 

apa yang diamati. 
3 

Mengamati LKPD dengan baik dan  mampu menjelaskan apa 

yang diamati. 
4 

 

2. Memperhatikan pada saat teman mempresentasikan hasil diskusi 

Aktivitas Skor 

Tidak memperhatikan saat teman mempresentasikan hasil diskusi. 1 

Memperhatikan penjelasan apabila diminta oleh guru atau setelah 

ditegur. 
2 

Memperhatikan penjelasan dengan baik tetapi tidak mampu 

menjelaskan jika ditunjuk. 
3 

Memperhatikan penjelasan dengan baik dan mampu menjelaskan 

ulang jika ditunjuk. 
4 

 

3. Memperhatikan saat guru memberikan penjelasan 

Aktivitas Skor 

Tidak memperhatikan saat guru memberikan penjelasan. 1 

Memperhatikan penjelasan apabila diminta oleh guru atau setelah 

ditegur. 
2 

Memperhatikan penjelasan dengan baik tetapi tidak mampu 

menjelaskan jika ditunjuk. 
3 

Memperhatikan penjelasan dengan baik dan mampu menjelaskan 

ulang jika ditunjuk. 
4 

 

B. Aktivitas lisan 

4. Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami dari 

apa yang diamati pada LKPD 

Aktivitas Skor 

Tidak mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum 

dipahami dari apa yang diamati pada LKPD. 
1 

Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami 

dari apa yang diamati pada LKPD tetapi tidak sesuai dengan 

materi. 

2 
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Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum dipahami 

dari apa yang diamati pada LKPD dan materi sesuai. 
3 

Selalu mengajukan pertanyaan tentang informasi yang belum 

dipahami dari apa yang diamati pada LKPD untuk mendapatkan 

penjelasan lebih. 

4 

 

5. Mengumpulkan informasi dari LKPD 

Aktivitas Skor 

Tidak berusaha mengumpulkan informasi dari LKPD. 1 

Berusaha mengumpulkan informasi dari LKPD apabila diminta 

oleh guru atau setelah ditegur. 
2 

Berusaha mengumpulkan informasi dari LKPD tetapi belum 

lengkap. 
3 

Berusaha mengumpulkan informasi dari LKPD dengan lengkap. 4 

 

6. Mampu mempresentasi hasil diskusi kelompok 

Aktivitas Skor 

Tidak mampu mempresentasi hasil diskusi dan pasif. 1 

Kurang mampu menyampaikan hasil diskusi dengan baik dan 

kurang komunikatif. 
2 

Mampu menyampaikan hasil diskusi dengan baik dan 

komunikatif. 
3 

Mampu menyampaikan hasil diskusi dengan sangat baik dan 

komunikatif. 
4 

 

7. Bertanya pada teman atau guru tentang materi yang belum dipahami 

Aktivitas Skor 

Tidak pernah bertanya dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari 

guru maupun peserta didik lain. 
1 

Bertanya tetapi pertanyaan tidak sesuai dengan materi dan tidak 

bisa menjawab pertanyaan dari guru maupun peserta didik lain. 
2 

Bertanya hanya saat mengalami kesulitan saja dan bisa menjawab 

pertanyaan dari guru maupun peserta didik lain. 
3 

Selalu bertanya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dan 

bisa menjawab pertanyaan dari guru maupun peserta didik lain. 
4 

 

C. Aktivitas mendengarkan 

8 Mendengarkan penyajian hasil diskusi yang dipresentasikan kelompok 

lain 

Aktivitas Skor 

Tidak mendengarkan ketika kelompok lain yang 

mempresentasikan hasil diskusi. 
1 

Mendengarkan kelompok lain yang mempresentasikan hasil 

diskusi setelah diminta oleh guru atau setelah ditegur. 
2 

Mendengarkan kelompok lain yang mempresentasikan hasil 

diskusi tetapi tidak mampu menjelaskan ulang ketika ditunjuk. 
3 
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Mendengarkan presentasi dengan baik dan mampu menjelaskan 

ulang. 
4 

 

9 Mendengarkan saat guru memberikan penjelasan 

Aktivitas Skor 

Tidak mendengarkan pada saat guru memberikan penjelasan. 1 

Mendengarkan penjelasan apabila diminta oleh guru atau setelah 

ditegur. 
2 

Mendengarkan dengan baik tetapi tidak mampu menjelaskan 

ulang jika ditunjuk. 
3 

Mendengarkan dengan baik dan mampu menjelaskan ulang jika 

ditunjuk. 
4 

 

D. Aktivitas menulis 

10. Menuliskan jawaban atas serangkaian permasalahan yang ada di 

LKPD 

Aktivitas Skor 

Tidak menuliskan jawaban sama sekali. 1 

Menuliskan jawaban tetapi tidak lengkap. 2 

Menuliskan jawaban dengan lengkap tetapi kurang rapi. 3 

Menuliskan jawaban dengan lengkap dan rapi. 4 

 

11. Membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru dan hasil 

diskusi kelompok 

Aktivitas Skor 

Tidak membuat catatan sama sekali. 1 

Membuat catatan tetapi tidak lengkap. 2 

Membuat catatan lengkap tetapi kurang rapi. 3 

Membuat catatan lengkap dan rapi. 4 

 

E. Aktivitas menggambar 

12. Mampu membuat gambar untuk membantu menyelesaikan pemecahan 

masalah 

Aktivitas Skor 

Tidak membuat gambar sama sekali. 1 

Membuat gambar tetapi tidak jelas dan tidak sesuai dengan 

permasalahan. 
2 

Membuat gambar dengan jelas tetapi tidak sesuai dengan 

permasalahan. 
3 

Membuat gambar dengan jelas dan sesuai dengan permasalahan. 4 

 

F. Aktivitas metric 

13. Mampu menyelesaikan soal-soal pada LKPD 

Aktivitas Skor 

Tidak mampu menyelesaikan soal-soal pada LKPD. 1 
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Mampu menyelesaikan soal-soal pada LKPD tetapi tidak sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. 
2 

Mampu menyelesaikan soal-soal pada LKPD tetapi kurang sesuai 

dengan hasil yang diharapkan. 
3 

Mampu menyelesaikan soal-soal pada LKPD dan hasilnya sesuai 

dengan yang diharapkan. 
4 

 

G. Aktivitas mental 

14. Dapat mengasosiasikan atau menalar LKPD yang diberikan guru pada 

saat diskusi 

Aktivitas Skor 

Tidak berusaha mengasosiasikan atau menalar LKPD yang 

diberikan guru pada saat diskusi. 
1 

Berusaha mengasosiasikan atau menalar LKPD yang diberikan 

guru pada saat diskusi tetapi belum sesuai yang diharapkan. 
2 

Dapat mengasosiasikan atau menalar LKPD yang diberikan guru 

pada saat diskusi sudah sesuai yang diharapkan tetapi belum 

lengkap. 

3 

Dapat mengasosiasikan atau menalar LKPD yang diberikan guru 

pada saat diskusi sudah sesuai yang diharapkan dan  lengkap. 
4 

 

H. Aktivitas emosional 

15. Bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan pembelajaran 

Aktivitas Skor 

Tidak antusias. 1 

Kurang antusias. 2 

Antusias. 3 

Sangat antusias. 4 

 



 
 

 

Lampiran 78  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK TERHADAP 

PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

Guru Matematika : Susmanto Purnomo, S.Pd 

Kelas   : VII F 

Hari / tanggal  : 

 

Petunjuk Pengisian: 

Beri penilaian Anda dengan memberikan skor 1 sampai 4 pada kolom sesuai dengan kriteria penilaian aktivitas peserta didik. 

No Kode 
Kode aspek yang diamati 

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

1. E-1                 

2. E-2                 

3. E-3                 

4. E-4                 

5. E-5                 

6. E-6                 

7. E-7                 

8. E-8                 

9. E-9                 

10. E-10                 

11. E-11                 

12. E-12                 

13. E-13                 

14. E-14                 

15. E-15                 

16. E-16                 

17. E-17                 

18. E-18                 

2
9
3
 

 



 
 

 

19. E-19                 

20. E-20                 

21. E-21                 

22. E-22                 

23. E-23                 

24. E-24                 

25. E-25                 

26. E-26                 

27. E-27                 

28. E-28                 

29. E-29                 

30. E-30                 

31. E-31                 

32. E-32                 

33. E-33                 

34. E-34                 

35. E-35                 

36. E-36                 

37. E-37                 

38. E-38                 

39. E-39                 

40. E-40                 

41. E-41                 

Semarang, April 2014 

Pengamat 

 

 

 

 

Susmanto Purnomo, S.Pd

2
9
4
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Lampiran 79 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

PADA KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 1 

No Kode 
Butir pernyataan ke- 

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

1. E-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 43 

2. E-2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 50 

3. E-3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 51 

4. E-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 57 

5. E-5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 54 

6. E-6 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 

7. E-7 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 

8. E-8 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 51 

9. E-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 46 

10. E-10 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 3 49 

11. E-11 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 50 

12. E-12 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 50 

13. E-13 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 51 

14. E-14 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

15. E-15 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 58 

16. E-16 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 50 

17. E-17 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 37 

18. E-18 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 51 

19. E-19 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 54 

20. E-20 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 39 

21. E-21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 47 

22. E-22 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 

23. E-23 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 

24. E-24 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 52 

25. E-25 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 54 

26. E-26 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 57 

27. E-27 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 55 

28. E-28 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 53 

29. E-29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 45 

30. E-30 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 52 

31. E-31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 45 

32. E-32 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 58 

33. E-33 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 51 

34. E-34 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 40 

35. E-35 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 50 

36. E-36 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 54 

37. E-37 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 

38. E-38 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 51 

39. E-39 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 35 

40. E-40 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 54 

41. E-41 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 
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Lampiran 80 

HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

PADA KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

No Kode 
Butir pernyataan ke- 

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

1. E-1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 45 

2. E-2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 58 

3. E-3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 54 

4. E-4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 57 

5. E-5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 56 

6. E-6 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 52 

7. E-7 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 

8. E-8 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 49 

9. E-9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 46 

10. E-10 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 51 

11. E-11 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 3 50 

12. E-12 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 54 

13. E-13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 55 

14. E-14 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

15. E-15 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 58 

16. E-16 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 50 

17. E-17 4 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 4 43 

18. E-18 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 55 

19. E-19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 58 

20. E-20 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 39 

21. E-21 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 51 

22. E-22 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 52 

23. E-23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 46 

24. E-24 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 56 

25. E-25 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 54 

26. E-26 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 55 

27. E-27 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 57 

28. E-28 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 57 

29. E-29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 45 

30. E-30 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 56 

31. E-31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 45 

32. E-32 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 58 

33. E-33 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 49 

34. E-34 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 40 

35. E-35 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 54 

36. E-36 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 56 

37. E-37 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 54 

38. E-38 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 53 

39. E-39 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 35 

40. E-40 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 58 

41. E-41 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 48 
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Lampiran 81 

UJI HIPOTESIS VII 

(UJI PENGARUH AKTIVITAS TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH DENGAN ANALISIS REGRESI) 

No. Aktivitas     Nilai              

1. 44 78 1936 6084 3432 

2. 54 74 2916 5476 3996 

3. 52,5 76 2756.3 5776 3990 

4. 57 92 3249 8464 5244 

5. 55 90 3025 8100 4950 

6. 50 74 2500 5476 3700 

7. 48 74 2304 5476 3552 

8. 50 72 2500 5184 3600 

9. 46 72 2116 5184 3312 

10. 50 76 2500 5776 3800 

11. 50 78 2500 6084 3900 

12. 52 86 2704 7396 4472 

13. 53 76 2809 5776 4028 

14. 30 40 900 1600 1200 

15. 58 82 3364 6724 4756 

16. 50 72 2500 5184 3600 

17. 40 50 1600 2500 2000 

18. 53 76 2809 5776 4028 

19. 56 88 3136 7744 4928 

20. 39 66 1521 4356 2574 

21. 49 74 2401 5476 3626 

22. 50 76 2500 5776 3800 

23. 47 74 2209 5476 3478 

24. 54 76 2916 5776 4104 

25. 54 90 2916 8100 4860 

26. 56 90 3136 8100 5040 

27. 56 86 3136 7396 4816 

28. 55 84 3025 7056 4620 

29. 45 50 2025 2500 2250 

30. 54 74 2916 5476 3996 

31. 45 74 2025 5476 3330 

32. 58 92 3364 8464 5336 

33. 50 76 2500 5776 3800 

34. 40 64 1600 4096 2560 

35. 52 76 2704 5776 3952 

36. 55 58 3025 3364 3190 

37. 51 72 2601 5184 3672 

38. 52 76 2704 5776 3952 

39. 35 58 1225 3364 2030 

40. 56 78 3136 6084 4368 
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41. 48 76 2304 5776 3648 

Jumlah 2049,5 3066 104013 234404 155490 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh: 

         ∑          

∑             ∑          

∑           ∑          

Persamaan regresi 

Persamaan regresi yang diprediksi dalam bentuk:  ̂     X 

Untuk memperoleh koefesien a dan b menggunakan rumus: 

  
 ∑   (∑  

 )   ∑    ∑     

 ∑  
   ∑    

 

  
  ∑       ∑    ∑   

 ∑  
   ∑    

 

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh: 
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SKOR AKTIVITAS     DAN NILAI KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH     SETELAH X DIKELOMPOKAN 

X Kelompok    Y 

30 1 1 40 

35 2 1 58 

39 3 1 66 

40 4 2 
50 

64 

44 5 1 78 

45 6 2 
50 

74 

46 7 1 72 

47 8 1 74 

48 9 2 
74 

76 

49 10 1 74 

50 11 7 

74 

72 

76 

78 

72 

76 

76 

51 12 1 72 

52 13 3 

86 

76 

76 

52.5 14 1 76 

53 15 2 
76 

76 

54 16 4 

74 

76 

90 

74 

55 17 3 

90 

84 

58 

56 18 4 

88 

90 

86 

78 

57 19 1 92 

58 20 2 
82 

92 
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UJI KEBERARTIAN DAN 

LINEARTITAS PERSAMAAN REGRESI 

 

1) Uji Keberartian 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Koefisien arah regresi tidak berarti       

   : Koefisien arah regresi berarti       

Rumus yang digunkan adalah sebagai berikut: 

        
    

 

     
 

Kriteria pengujianya tolak    jika                dengan taraf signifikan    dan dk 

pembilang    dan dk penyebut       . 

 

2) Uji Linearitas 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Regresi linear 

   : Regresi non linear 

Sedangkan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

        
   

 

   
 

Kriteria pengujianya tolak    jika                dengan taraf signifikan    dan dk 

pembilang        dan dk penyebut       . 

Perhitungan: 

      ∑   

                   

      
 ∑   

 
 

            
       

  
 

                       

 

 



301 
 

 

     |    {∑   
 ∑   ∑  

 
} 

                     {       
              

  
} 

                       

                       |   

                                     

                     

      ∑  {∑   
 ∑   

  
} 

            {    
     

 
}  {    

     

 
}  {    

     

 
}  {        

        

 
} 

            {    
     

 
}  {        

        

 
}  {    

     

 
}  {    

     

 
} 

            {        
        

 
}  {    

     

 
} 

            {                            
                       

 
} 

            {    
     

 
}  {            

           

 
}  {    

     

 
} 

            {        
        

 
}  {                

              

 
} 

            {            
           

 
} 

            {                
              

 
}  {    

     

 
} 

            {        
        

 
} 
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TABEL ANAVA UNTUK REGRESI LINEAR 

 

Sumber 

Variasi 
           

Total             

Koefisien     

Regresi   |   
Sisa 

  

  

   

           

       

         

 

       

       

       

Tuna Cocok 

Galat 
   

   

        

        

       

       
      

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh                dan untuk taraf 

signifikan    diperoleh             . Karena                maka    diterima, 

artinya koefisien berarti. 

Sedangkan untuk uji linearitas berdasarkan tabel di atas diperoleh         

      dan untuk taraf signifikan    diperoleh            . Karena         

      , maka    diterima, artinya regresi linear. Sehingga persamaan regresinya 

adalah sebagai berikut:  ̂             X. 
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KOEFISIEN KORELASI DAN DETERMINASI 

 

1) Koefisien Korelasi 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

   : Tidak ada hubungan antara aktivitas terhadap nilai kemampuan pemecahan 

        masalah peserta didik. 

   : Ada hubungan antara aktivitas terhadap nilai kemampuan pemecahan masalah 

        peserta didik. 

Koefisien korelasi     dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

        
 ∑      ∑    ∑   

√{ ∑  
   ∑    }{ ∑  

   ∑    }

 

Kriteria pengujian: 

Dalam hal ini    ditolak jika               . 

Berdasarkan rumus diatas, diperoleh: 

        
                         

√{                       }{                  }
       

Diperoleh               sedangkan        untuk taraf signifikan    dengan 

     adalah      . Karena                maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan sebesar       antara nilai aktivitas dan 

nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

2) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi    dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

   
 { ∑      ∑    ∑   }

 ∑  
   ∑    

 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh: 

   
     {                         }

                  
       

Berdasarkan perhitungan diperoleh         . Jadi dapat disimpulkan bahwa 

nilai kemampuan pemecahan masalah peserta didik       ditentukan oleh nilai 

aktivitas peserta didik melalui persamaan regresi  ̂             X. Sisanya 

sebesar       ditentukan oleh faktor lain.
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Lampiran 82 

KISI-KISI INSTRUMEN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDEKATAN 

SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

 

Dimensi Indikator 
Nomer 

Item 

Strategi 

Pengorganisasian 

Pembelajaran 

Menata bahan ajar yang akan diberikan selama 

penelitian. 
1, 2 

Menata bahan ajar yang akan diberikan setiap kali 

pertemuan. 
24 

Membuatkan rangkuman atas materi yang 

diajarkan setiap kali pertemuan. 
3, 16 

Menetapkan materi-materi yang akan dibahas 

secara bersama. 
7, 31 

Strategi 

Penyampaian 

Pembelajaran 

Menggunakan metode dalam penyampaian 

pembelajaran. 

6, 12, 13, 

18, 19, 20, 

21, 22, 23 

Menggunakan media dalam pembelajaran. 14 

Menggunakan berbagai teknik dalam 

pembelajaran. 
9 

Strategi 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

Memberikan motivasi atau menarik perhatian 

peserta didik.  
5, 11, 32 

Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta 

didik. 
4 

Mengingatkan kompetensi prasyarat. 8  

Memberikan stimulus. 10, 17 

Memberikan petunjuk belajar. 28 

Menimbulkan penampilan peserta didik. 15 

Memberikan umpan balik. 25 

Menilai penampilan. 26, 27 
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Lampiran 83 

LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PEMBELAJARAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

Sekolah : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Nama Guru : Susmanto Purnomo, S.Pd. 

Hari / Tanggal : Sabtu, 10 Mei 2014 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, kami mohon kesediaan Anda 

untuk membacanya terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 

2. Setiap pernyataan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan, 

lalu bubuhkanlah tanda “cek”  √  pada kolom yang sesuai. 

3. Mohon setiap pernyataan diisi seluruhnya. 

Keterangan skala penilaian: 

1 : Tidak pernah 

2 : Kurang 

3 : Kadang-kadang 

4 : Sering 

5 : Sangat Sering 

No. Aktivitas yang diamati 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Guru sudah mempersiapkan materi selama penelitian.     √ 

2. 
Setiap kali memberikan pelajaran, guru sudah 

mempersiapkan materinya untuk satu kali pertemuan. 

 
   √ 

3. 
Setelah selesai memeriksa PR guru memberikan 

jawaban yang benar kepada seluruh peserta didik. 

 
 √   

4. 

Sebelum mengajar, guru menyampaikan tujuan yang 

ingin dicapai kepada peserta didik setiap kali 

pertemuan. 

 

  √  

5. 
Guru biasanya memberikan motivasi kepada peserta 

didik agar mereka belajar lebih giat. 

 
  √  

6. 

Guru memberikan pelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

pendekatan saintifik. 

 

   √ 

7. 

Buku yang digunakan guru, biasanya diberitahukan 

kepada peserta didik agar peserta didik dapat 

mempelajari buku tersebut secara mandiri. 

 

 √   

8. Menggunakan bahan pengajaran yang sesuai dengan   √   
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peserta didik. 

9. 
Materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta 

didik dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari. 

 
  √  

10. 
Guru memberikan contoh dengan hal-hal konkret yang 

dialami peserta didik. 

 
  √  

11. 
Materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta 

didik menarik untuk mereka ikuti. 

 
  √  

12. 
Materi-materi tertentu ditugaskan guru untuk dibahas 

secara kelompok. 

 
   √ 

13. 
Guru membentuk kelompok belajar peserta didik, lalu 

mengadakan kunjungan ke kelompok belajar tersebut 

 
  √  

14. 
Guru membuat LKPD kemudian membagikannya 

kepada setiap kelompok dalam setiap kali pertemuan. 

 
  √  

15. 
Memberikan petunjuk dan penjelasan berkaitan 

dengan isi pengajaran. 

 
  √  

16. 
Peserta didik diminta untuk mencatat apa yang 

diajarkan setiap kali pertemuan. 

 
   √ 

17. 
Menentukan bentuk-bentuk pertanyaan yang mudah 

dipahami peserta didik saat mengajar. 

 
 √   

18. 
Guru mengajak peserta didik agar mengamati LKPD 

yang dibagikan pada kelompoknya.  

 
  √  

19. 
Guru mengajak peserta didik agar bertanya dari apa 

yang mereka telah amati. 

 
  √  

20. 
Guru mengajak peserta didik agar mengumpulkan 

informasi dari apa yang telah mereka amati. 

 
  √  

21. 

Guru mengajak peserta didik agar menalar atau 

mengasosiasikan dari informasi yang telah mereka 

kumpulkan. 

 

  √  

22. 
Guru memberi kesempatan agar peserta didik dapat 

menyampaikan hasil diskusi mereka. 

 
  √  

23. 
Guru memberikan konfirmasi atas hasil diskusi peserta 

didik. 

 
  √  

24. 
Pada setiap kali pertemuan guru sudah membuat 

ringkasan pokok-pokok materi. 

 
  √  

25. 
Memberikan kesempatan bertanya kepada peserta 

didik apa yang tidak dimengerti. 

 
  √  

26. 
Memberikan pujian kepada peserta didik yang aktif 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

 
  √  

27. 
Mengadakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 
 √   

28. 
Mengadakan penilaian sesuai dengan kompetensi 

peserta didik yang dinilai. 

 
   √ 

29. 
Setiap akhir pertemuan guru memberikan kuis kepada 

peserta didik. 

 
   √ 

30. 
Hasil tes biasanya diumumkan agar peserta didik 

mengetahui kemampuannya pada pelajaran itu. 

 
 √   

31. Guru memberikan PR untuk dikerjakan di rumah.     √ 
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32. 
Guru menganjurkan peserta didik untuk mempelajari 

kembali materi yang telah disampaikan saat pelajaran. 

 
  √  

 

Persentase kualitas pembelajaran  
   

   
             

Kriteria : Baik 

 

Semarang, April 2014 

Pengamat 

  

 Susmanto Purnomo, S.Pd 
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Lampiran 84 

LEMBAR OBSERVASI KUALITAS PEMBELAJARAN 

PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MODEL PBL 

Sekolah : SMP Kesatrian 2 Semarang 

Nama Guru : Susmanto Purnomo, S.Pd. 

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Mei 2014 

 

Petunjuk Pengisian: 

1. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, kami mohon kesediaan 

Anda untuk membacanya terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 

2. Setiap pernyataan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

keadaan, lalu bubuhkanlah tanda “cek”  √  pada kolom yang sesuai. 

3. Mohon setiap pernyataan diisi seluruhnya. 

Keterangan skala penilaian: 

1 : Tidak pernah 

2 : Kurang 

3 : Kadang-kadang 

4 : Sering 

5 : Sangat Sering 

No. Aktivitas yang diamati 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Guru sudah mempersiapkan materi selama penelitian.     √ 

2. 
Setiap kali memberikan pelajaran, guru sudah 

mempersiapkan materinya untuk satu kali pertemuan. 

 
   √ 

3. 
Setelah selesai memeriksa PR guru memberikan 

jawaban yang benar kepada seluruh peserta didik. 

 
  √  

4. 

Sebelum mengajar, guru menyampaikan tujuan yang 

ingin dicapai kepada peserta didik setiap kali 

pertemuan. 

 

   √ 

5. 
Guru biasanya memberikan motivasi kepada peserta 

didik agar mereka belajar lebih giat. 

 
  √  

6. 

Guru memberikan pelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

pendekatan saintifik. 

 

   √ 

7. 

Buku yang digunakan guru, biasanya diberitahukan 

kepada peserta didik agar peserta didik dapat 

mempelajari buku tersebut secara mandiri. 

 

 √   
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8. 
Menggunakan bahan pengajaran yang sesuai dengan 

peserta didik. 

 
  √  

9. 
Materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta 

didik dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari. 

 
   √ 

10. 
Guru memberikan contoh dengan hal-hal konkret yang 

dialami peserta didik. 

 
   √ 

11. 
Materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta 

didik menarik untuk mereka ikuti. 

 
  √  

12. 
Materi-materi tertentu ditugaskan guru untuk dibahas 

secara kelompok. 

 
   √ 

13. 
Guru membentuk kelompok belajar peserta didik, lalu 

mengadakan kunjungan ke kelompok belajar tersebut 

 
   √ 

14. 
Guru membuat LKPD kemudian membagikannya 

kepada setiap kelompok dalam setiap kali pertemuan. 

 
  √  

15. 
Memberikan petunjuk dan penjelasan berkaitan 

dengan isi pengajaran. 

 
  √  

16. 
Peserta didik diminta untuk mencatat apa yang 

diajarkan setiap kali pertemuan. 

 
   √ 

17. 
Menentukan bentuk-bentuk pertanyaan yang mudah 

dipahami peserta didik saat mengajar. 

 
 √   

18. 
Guru mengajak peserta didik agar mengamati LKPD 

yang dibagikan pada kelompoknya.  

 
  √  

19. 
Guru mengajak peserta didik agar bertanya dari apa 

yang mereka telah amati. 

 
  √  

20. 
Guru mengajak peserta didik agar mengumpulkan 

informasi dari apa yang telah mereka amati. 

 
  √  

21. 

Guru mengajak peserta didik agar menalar atau 

mengasosiasikan dari informasi yang telah mereka 

kumpulkan. 

 

  √  

22. 
Guru memberi kesempatan agar peserta didik dapat 

menyampaikan hasil diskusi mereka. 

 
   √ 

23. 
Guru memberikan konfirmasi atas hasil diskusi peserta 

didik. 

 
   √ 

24. 
Pada setiap kali pertemuan guru sudah membuat 

ringkasan pokok-pokok materi. 

 
  √  

25. 
Memberikan kesempatan bertanya kepada peserta 

didik apa yang tidak dimengerti. 

 
  √  

26. 
Memberikan pujian kepada peserta didik yang aktif 

pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

 
  √  

27. 
Mengadakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 
 √   

28. 
Mengadakan penilaian sesuai dengan kompetensi 

peserta didik yang dinilai. 

 
   √ 

29. 
Setiap akhir pertemuan guru memberikan kuis kepada 

peserta didik. 

 
   √ 

30. Hasil tes biasanya diumumkan agar peserta didik    √  
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mengetahui kemampuannya pada pelajaran itu. 

31. Guru memberikan PR untuk dikerjakan di rumah.     √ 

32. 
Guru menganjurkan peserta didik untuk mempelajari 

kembali materi yang telah disampaikan saat pelajaran. 

 
  √  

 

Persentase kualitas pembelajaran  
   

   
              

Kriteria : Sangat Baik 

 

Semarang, April 2014 

Pengamat 

  

 Susmanto Purnomo, S.Pd 
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Lampiran 85 
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Lampiran 86 
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Lampiran 87 
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Lampiran 88 

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Peserta didik kelas eksperimen berdiskusi mengerjakan LKPD dan lembar masalah 

 

Perwakilan salah satu kelompok menuliskan hasil diskusi di depan kelas 

 

Guru memeriksa hasil dari diskusi 
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Peserta didik kelas eksperimen mengerjakan kuis 

 

Peserta didik kelas eksperimen mengerjakan tes kemampuan pemecahan masalah 

dan angket karakter rasa ingin tahu 

 

 

 


