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ABSTRAK 

 
Mulyana, Yuli. 2014. Keefektifan Model Treffinger Berbantuan Alat Peraga 

terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Peserta Didik pada Materi 

Geometri. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Emi 

Pujiastuti, M.Pd. 
 

Kata kunci: model Treffinger; alat peraga; kemampuan berpikir kreatif matematis. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelas yang dikenai 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga, pembelajaran model 

Treffinger dan pembelajaran ekspositori dapat mencapai ketuntasan pada aspek 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan materi geometri, 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang dikenai 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga, pembelajaran model 

Treffinger, dan pembelajaran ekspositori pada materi geometri, serta untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis mana yang lebih baik antara 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang dikenai pembelajaran model 

Treffinger berbantuan alat peraga, pembelajaran model Treffinger, dan 

pembelajaran ekspositori. 

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

Kandangan. Sampel diambil dengan teknik Simple Random Sampling. Sampel 

yang terpilih ada tiga kelas yaitu kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan 

kelas kontrol. Metode pengumpulan data meliputi metode observasi, metode 

dokumentasi, dan metode tes. Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, 

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

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa kelas yang dikenai 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga, pembelajaran model 

Treffinger, dan pembelajaran ekspositori mencapai ketuntasan. Kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik yang dikenai pembelajaran model 

Treffinger berbantuan alat peraga lebih dari kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik yang dikenai pembelajaran model Treffinger dan 

pembelajaran ekspositori, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

yang dikenai pembelajaran model Treffinger lebih dari kemampuan berpikir 

kreatif matematis yang dikenai pembelajaran ekspositori. Persentase keaktifan 

peserta didik yang dikenai pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

lebih dari persentase keaktifan peserta didik yang dikenai pembelajaran model 

Treffinger. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga dan pembelajaran model Treffinger mencapai kriteria 

sangat baik. Disarankan agar pembelajaran model Treffinger berbantuan alat 

peraga diterapkan dalam pembelajaran karena model tersebut memiliki titik tekan 

mengembangkan partisipasi aktif peserta didik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di dalam 

berbagai tingkat sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat atas. Dalam 

Badan Standar Nasional Pendidikan (Depdiknas: 2006), pemberian mata pelajaran 

ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Sasaran 

penelaahan matematika tidaklah konkrit, tetapi abstrak. Matematika berkenaan 

dengan ide-ide atau gagasan-gagasan, struktur-struktur dan hubungan-

hubungannya diatur secara logik sehingga berkaitan dengan konsep-konsep 

abstrak.  

Salah satu tujuan diselenggarakannya pelajaran matematika bagi para 

peserta didik menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (Depdiknas: 2006) 

adalah agar peserta didik mampu memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Untuk bisa menguasai kemampuan 

ini peserta didik harus memiliki ide-ide yang logis ketika dihadapkan pada suatu 

permasalahan matematika. Ide-ide logis yang dimaksudkan dapat berupa konsep-

konsep, keterkaitan antara konsep satu dengan lainnya sehingga dapat digunakan 

untuk mencari solusi suatu permasalahan. Permasalahan dalam matematika tidak 
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hanya dapat diselesaikan dengan satu macam cara, tetapi ada juga yang dapat 

diselesaikan dengan lebih dari satu cara atau ide asalkan ide tersebut tidak 

menyimpang dari konsep matematika yang berlaku. Untuk menemukan ide 

tersebut diperlukan suatu kemampuan yang disebut dengan kemampuan berpikir 

kreatif. Kemampuan inilah yang sebenarnya diharapkan untuk dimiliki oleh setiap 

peserta didik di Indonesia.  

Pehkohnen (1997: 64) memandang berpikir kreatif sebagai suatu 

kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen. Ketika seseorang menerapkan 

berpikir kreatif dalam pemecahan masalah, maka pemikiran divergen yang intuitif 

menghasilkan banyak ide. Hal ini akan berguna dalam menemukan penyelesaian 

masalah. Pengertian ini menjelaskan bahwa berpikir kreatif memperhatikan 

berpikir logis maupun intuitif untuk menghasilkan ide-ide. Oleh karena itu, dalam 

berpikir kreatif otak kanan dan otak kiri akan sangat diperlukan. 

Dalam GBHN 1993 sebagaimana dikutip oleh Munandar (2009: 17) 

dinyatakan bahwa pengembangan kreativitas atau daya cipta perlu dipupuk dari 

pendidikan pra-sekolah sampai di perguruan tinggi, dikembangkan dan 

ditingkatkan, disamping mengembangkan kecerdasan dan ciri-ciri lain yang 

menunjang pembangunan. Kemampuan berpikir kreatif ini penting untuk dimiliki 

setiap orang, karena dengan berpikir kreatif seseorang dapat mengungkapkan 

gagasan-gagasannya dengan lancar (fluency), memikirkan berbagai macam cara 

untuk menyelesaikan masalah (flexibility), menciptakan suatu inovasi yang tidak 

terpikirkan orang lain (originality), dan dapat mengembangkan gagasan-gagasan 

orang lain (elaboration). 
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Selain hal tersebut di atas, dalam berpikir kreatif peserta didik juga 

memerlukan keaktifan dalam proses belajar mengajar. Sardiman (2011: 96) 

menjelaskan bahwa keaktifan merupakan prinsip atau asas yang sangat penting 

dalam interaksi belajar mengajar. Dengan kata lain bahwa dalam belajar sangat 

diperlukan adanya keaktifan, tanpa keaktifan belajar tidak mungkin berlangsung 

dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik akan berpikir kreatif 

apabila peserta didik juga dapat aktif dalam pembelajaran. 

Badan Standar Nasional Pendidikan (Depdiknas: 2006) juga menyebutkan 

bahwa salah satu aspek yang dipelajari dalam matematika sekolah adalah 

geometri. Materi geometri yang dipelajari meliputi dua jenis, yaitu geometri pada 

bidang datar (dimensi dua) dan geometri pada benda ruang (dimensi tiga).  

Adanya kesulitan para peserta didik ketika menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan materi tersebut terbukti dari hasil daya serap 

ujian nasional di kabupaten Temanggung yang diadakan oleh pemerintah 

Indonesia. Pada tahun pelajaran 2011-2012, daya serap materi menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan hubungan dua garis, besar dan jenis sudut, serta 

sifat sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh garis lain hanya 

mencapai 56,91%. Sedangkan dalam tingkat provinsi, yaitu provinsi Jawa Tengah 

daya serap materi tersebut hanya 66,09%. Data tersebut menunjukkan bahwa 

kesuksesan pada materi tersebut masih tergolong rendah. Hal ini bisa dikarenakan 

peserta didik masih belum mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis mereka dalam menyelesaikan soal. Ketika peserta didik 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis, mereka dapat 
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menemukan penyelesaian masalah matematika. Dengan kata lain, kemampuan 

berpikir kreatif pada materi tersebut masih rendah. 

Menurut Siswono (2005: 1) terdapat beberapa kelemahan peserta didik 

dalam pembelajaran matematika antara lain, kesulitan dalam memahami kalimat-

kalimat dalam soal, tidak dapat membedakan informasi yang diketahui dan 

permintaan soal, tidak lancar menggunakan pengetahuan atau ide yang diketahui, 

kesulitan dalam mengubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika, kesulitan 

dalam menggunakan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam merencanakan 

penyelesaian suatu masalah, kesulitan melakukan perhitungan-perhitungan, dan 

kesulitan mengambil kesimpulan atau mengembalikan kepada masalah yang 

dicari. Apabila dipersempit, kelemahan itu terutama pada kemampuan peserta 

didik dalam memahami masalah dan merencanakan suatu penyelesaian. 

Memahami suatu masalah ditunjukkan dengan mengetahui apa yang diketahui dan 

yang ditanyakan. Sedang merencanakan penyelesaian suatu masalah ditunjukkan 

dengan mengorganisasikan informasi atau data-data yang ada secara kreatif 

dengan menggunakan strategi-strategi tertentu untuk menemukan kemungkinan 

penyelesaian. Peserta didik dapat membentuk model matematika, membuat 

diagram atau tabel, menemukan pola tertentu atau bekerja mundur.  

Dari data yang diperoleh melalui wawancara terhadap guru matematika 

kelas VII SMP Negeri 1 Kandangan, diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain 

minat peserta didik dalam pembelajaran matematika belum optimal, ketika 

pembelajaran, hanya satu atau dua peserta didik saja dalam setiap kelas yang 

terlibat aktif untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Selain itu 
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meski pada materi-materi tertentu guru sudah menggunakan alat peraga peserta 

didik masih belum aktif secara keseluruhan karena keterbatasan alat peraga yang 

hanya membuat guru aktif, bukan peserta didik aktif. Dalam pengukuran 

kemampuan berpikir kreatif matematis, guru baru memahami mengenai konsep 

umum berpikir kreatif bersumber dari buku maupun pelatihan. Akan tetapi untuk 

penerapannya kemampuan berpikir kreatif matematis belum diukur secara khusus. 

Selain itu, kemampuan peserta didik dalam materi geometri tergolong masih 

rendah, mereka merasa kesulitan dengan objek geometri yang bersifat abstrak. 

Peserta didik masih terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang diajarkan 

oleh guru, bukan dengan cara mereka sendiri. Hal ini menunjukkan peserta didik 

belum mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan memunculkan 

ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah matematika. Untuk meningkatkan 

kreativitas peserta didik diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat 

merangsang kemampuan berpikir kreatif matematis, salah satu model tersebut 

adalah model Treffinger. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan Pembelajaran kreatif 

model Treffinger dianggap dapat meningkatkan komunikasi matematis peserta 

didik karena melatih peserta didik untuk mengungkapkan gagasannya secara 

kreatif yang pada akhirnya peserta didik akan mampu menemukan cara yang 

paling efektif untuk memecahkan sebuah masalah. Selain itu, model ini juga 

melibatkan aspek afektif dalam pemecahan masalah yang membuat peserta didik 

dapat memahami situasi dan kondisi dari suatu permasalahan. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Pomalato dalam Sunata (2008: 15) terbukti bahwa 
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pembelajaran kreatif model Treffinger dapat meningkatkan kemampuan 

kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Permasalahan dalam materi geometri secara umum untuk 

menyelesaikannya, dibutuhkan kemampuan khusus dalam matematika, yaitu 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Peserta didik dituntut untuk mampu 

kreatif dalam mengkombinasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dan 

menghubungkannya dengan permasalahan matematis yang diberikan. Sedangkan, 

untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam membayangkan dimensi tiga dapat 

digunakan suatu alat peraga yang relevan.  

Diperlukan suatu model pembelajaran khusus yang dapat mengaktifkan 

peserta didik untuk saling bertukar pendapat dan memungkinkan mereka untuk 

memunculkan kemampuan berpikir kreatif matematis dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika pada materi hubungan garis dan sudut. Untuk 

mengatasi kesulitan peserta didik dalam membayangkan hal-hal keruangan dalam 

dimensi tiga, dapat digunakan alat peraga. Dan karena materi garis dan sudut 

sangat luas meliputi hubungan dua garis, besar dan jenis sudut, serta sifat sudut 

yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh garis lain, peneliti memfokuskan 

materi pada sifat sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh garis lain 

karena materi tersebut merupakan materi yang menjadi dasar pemahaman peserta 

didik dalam menyelesaikan masalah geometri. Sehingga, dalam penelitian ini, 

peneliti ingin menerapkan pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

dalam pembelajaran matematika pada materi geometri untuk mengukur 
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kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga dapat mencapai 

ketuntasan pada materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun 

pelajaran 2013/2014 semester II? 

(2) Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran model Treffinger dapat mencapai ketuntasan pada materi 

geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester 

II? 

(3) Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran ekspositori dapat mencapai ketuntasan pada materi geometri 

kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II? 

(4) Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger, dan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII 

SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II? 



8 

 

 

 

(5) Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan 

alat peraga lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger pada 

materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 

semester II? 

(6) Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger lebih dari 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII 

SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II? 

(7) Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan 

alat peraga lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori pada 

materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 

semester II? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

(1) Mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

menggunakan pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga dapat 
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mencapai ketuntasan pada materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan 

tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(2) Mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

menggunakan pembelajaran model Treffinger dapat mencapai ketuntasan 

pada materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 

2013/2014 semester II. 

(3) Mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

menggunakan pembelajaran ekspositori dapat mencapai ketuntasan pada 

materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 

semester II. 

(4) Mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger, dan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII 

SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(5) Mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan 

alat peraga lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger pada 

materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 

semester II. 
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(6) Mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger lebih dari 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII 

SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(7) Mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan 

alat peraga lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori pada 

materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 

semester II. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1.4.1 Bagi Peserta Didik 

(1) Mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif. 

(2) Peserta didik berlatih untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat. 

(3) Meningkatkan keaktifan peserta didik. 

(4) Menumbuhkan persaingan yang sehat antar peserta didik. 
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1.4.2 Bagi Guru 

(1) Memberikan masukan kepada guru bahwa standar proses pembelajaran 

matematika tidak hanya meliputi problem solving, reasoning and proof, 

communication, representation, tapi juga meliputi creative thinking. 

(2) Sebagai masukan guru dalam pembelajaran matematika agar dapat 

menerapkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

(1) Memberikan kontribusi bagi perbaikan kegiatan pembelajaran di sekolah 

khususnya dalam pembelajaran matematika. 

(2) Sebagai bahan referensi tentang model pembelajaran yang baru untuk 

mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

(1) Memperoleh pengetahuan tentang kemampuan berpikir kreatif matematis. 

(2) Memperoleh wawasan tentang model Treffinger. 

(3) Mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik melalui 

model Treffinger berbantuan alat peraga. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. 

1.5.1 Keefektifan 

Kefektifan berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil atau 

berhasil guna, sehingga keefektifan didefinisikan sebagai keberhasilan (KBBI, 
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2002: 374). Kefektifan dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu 

keberhasilan pembelajaran geometri dengan menggunakan model Treffinger 

berbantuan alat peraga. 

Penggunaan model Treffinger berbantuan alat peraga dikatakan berhasil 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Watkins, et. al., 2002: 4). 

(1) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang memperoleh 

materi pembelajaran dengan model Treffinger berbantuan alat peraga dapat 

mencapai ketuntasan belajar. 

(2) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang memperoleh 

materi pembelajaran dengan model Treffinger berbantuan alat peraga lebih 

baik daripada kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

memperoleh materi pembelajaran dengan pembelajaran ekspositori. 

1.5.2 Model Pembelajaran 

Pada hakikatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik. Pembelajaran merupakan suatu cara dan proses hubungan timbal balik 

peserta didik dan guru yang secara aktif melakukan kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu proses di dalam mana perilaku diubah, dibentuk, 

atau dikendalikan (Mappa, 1994: 12). 

Model pembelajaran merupakan strategi perspektif pembelajaran yang 

didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Model 

pembelajaran merupakan suatu perspektif sedemikian sehingga guru bertanggung 
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jawab selama tahap perencanaan, implementasi, dan penilaian dalam 

pembelajaran (Siswono, 2009: 16). 

1.5.3 Model Pembelajaran Treffinger 

Model Treffinger adalah suatu strategi pembelajaran yang dikembangkan 

dari model belajar kreatif yang bersifat developmental dan mengutamakan segi 

proses (Sunata, 2008 : 10). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing tahap 

pembelajaran tersebut. 

(1) Tahap I (tahap pengembangan fungsi-fungsi Divergen) 

Pada tahap ini penekanannya keterbukaan pada gagasan-gagasan baru dan 

berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian. Kegiatan-kegiatan pada 

tahap ini tidak mengarah kepada ditemukannya satu jawaban yang benar 

tetapi ada sejumlah kemungkinan jawaban dari penerimaan banyak gagasan 

dan jawaban yang berbeda. Teknik-teknik ini bertujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan gagasannya atau 

jawaban dalan memecahkan masalah. 

(2) Tahap II (tahap pengembangan berfikir dan merasakan secara lebih 

kompleks) 

Pada tahap ini penekanannya pada penggunaan gagasan dalam situasi 

kompleks disertai ketegangan dan konflik. Peserta didik diajak untuk 

meluaskan pemikiran mereka dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan 

yang lebih majemuk dan menantang serta mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi mandiri dalam menghadapi masalah atau tantangan dengan cara yang 
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kreatif. Teknik-teknik yang digunakan pada tahap pengembangan berfikir dan 

merasakan secara lebih kompleks serta cognitive conflict yang menyertainya. 

(3) Tahap III (tahap keterlibatan dalam tantangan nyata) 

Pada tahap ini penekanannya pada penggunaan proses berfikir dan merasakan 

secara kreatif untuk memecahkan masalah secara bebas dan mandiri. Tujuan 

dari tahap keterlibatan dalam tantangan nyata adalah menerapkan konsep 

tentang materi yang diajarkan. Pada tahap ini, Peserta didik menggunakan 

kemampuan mereka dengan cara-cara yang bermakna untuk kehidupannya. 

Peserta didik tidak hanya belajar keterampilan berfikir kreatif, tetapi juga 

bagaimana menggunakan informasi ini dalam kehidupan mereka.  

1.5.4 Model Pembelajaran Ekspositori 

Model ekspositori adalah memindahkan pengetahuan, keterampilan, dan 

nilai-nilai kepada peserta didik (Dimyati, 2002: 172).  Model pembelajaran 

ekspositori merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan dengan 

memberikan terlebih dahulu definisi, prinsip, dan konsep materi pembelajaran 

serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk 

ceramah, demonstrasi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Peserta didik 

mengikuti pola yang telah ditentukan atau dirancang oleh guru. Pada model 

pembelajaran ekspositori peserta didik tidak perlu mencari dan menemukan 

sendiri fakta-fakta, konsep, dan prinsip karena telah disajikan secara jelas oleh 

guru. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

ekspositori berpusat kepada guru. Guru aktif memberikan penjelasan atau 

informasi pembelajaran secara terperinci. 
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1.5.5 Alat Peraga 

Menurut Waluya (Sugiarto, 2010: 10), ditinjau dari fungsinya, media atau 

alat peraga dapat memberikan motivasi belajar, memberikan variasi dalam 

pembelajaran, mempengaruhi daya abstraksi, memperkenalkan, memperbaiki, dan 

meningkatkan pemahaman  konsep dan prinsip. Pemanfaatan media atau alat 

peraga yang dilakukan secara secara benar akan memberikan kemudahan bagi 

peserta didik untuk membangun sendiri pengetahaun yang sedang dipelajarinya.  

1.5.6 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan suatu kemampuan 

yang harus dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis diperlukan dalam pembelajaran 

matematika sebagai modal dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

Aspek kemampuan berpikir kreatif matematis yang akan peneliti ukur sebagai 

berikut (Prieto et al., 2006: 279). 

(1) Aspek fluency (kelancaran), yaitu kemampuan untuk memberi jawaban 

masalah dengan tepat. 

(2) Aspek flexibility (keluwesan), yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah 

dengan berbagai cara. 

(3) Aspek originality (keaslian), yaitu kemampuan untuk menggunakan ide, cara, 

dan bahasa yang digunakan masing-masing. 

(4) Aspek elaboration (kerincian), yaitu kemampuan untuk mengembangkan, 

memperinci, dan memperkaya suatu gagasan matematik. 
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1.5.7 Ketuntasan 

Ketuntasan merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh 

satuan pendidikan (Depdiknas, 2007: 4). Pada penelitian ini, ketuntasan yang 

digunakan adalah kriteria ketuntasan minimal, atau yang biasa disingkat KKM 

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nilai ketuntasan pada penelitian ini 

meliputi nilai ketuntasan individual adalah 67 dan ketuntasan klasikal sebesar 

75%. 

1.5.8 Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi antara guru dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan belajar 

(Hamalik, 2004: 26). Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah 

pada peserta didik, sebab dengan adanya aktivitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, belajar aktif adalah suatu sistem 

belajar mengajar yang menekankan keaktifan peserta didik secara fisik, mental 

intelekstual, dan emosional guna memperoleh hasil belajar berupa perpaduan 

antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

1.5.9 Materi Geometri 

Geometri merupakan salah satu materi yang diajarkan pada mata pelajaran 

matematika kelas VII SMP. Kompetensi dasar pada penelitian ini adalah sifat 

sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh garis lain. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 

(1) Bagian awal skripsi 

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

pengesahan, halaman moto dan persembahan, kata pengantar, abstraksi, 

daftar isi, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian inti skripsi 

Bagian inti skripsi terdiri dari lima bab berikut ini. 

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Landasan Teori dan Hipotesis, berisi tentang landasan teori, kerangka 

berpikir, dan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian, yang membahas tentang subjek penelitian, 

prosedur penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan 

analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang analisis hasil 

penelitian dan pembahasannya. 

BAB V Penutup berisi tentang simpulan dan saran. 

(3) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan kebutuhan hidup manusia yang vital dalam usahanya 

untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan dirinya dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara (Mappa, 1994: 1). Terkait pengertian belajar, 

beberapa ahli mengemukakan pandangannya sebagai berikut. 

(1) Burton dalam Mappa (1994: 5) mengemukakan bahwa belajar suatu 

perubahan dalam diri individu sebagai hasil interaksinya dengan 

lingkungannya, untuk memenuhi kebutuhan dan menjadikannya lebih mampu 

melestarikan lingkungannya secara memadai. “Learning is a change in the 

individual, due to interaction of that individual and his environment, which 

fills a need and makes him more capable of dealing adequately with his 

environment”. 

(2) Gagne dalam Mappa (1994: 5) menyatakan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan dalam disposisi (watak) atau kapabilitas (kemampuan) manusia 

yang berlangsung selama suatu jangka waktu dan tidak sekedar 

menganggapnya sebagai proses pertumbuhan. 
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(3) Lefrancois dalam Mappa (1994: 7) mendefinisikan belajar sebagai perubahan 

dalam tingkah laku yang dihasilkan dari pengalaman. “learning can be 

defined as a changes in behavior resulting from experience”. 

(4) Hilgard dan Atkinson dalam Mappa (1994: 8) menganggap belajar sebagai 

perubahan relatif permanen dalam tingkah laku yang terjadi sebagai akibat 

dari latihan. 

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar pada intinya 

merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang 

menghasilkan perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri, baik dalam bentuk 

pengetahuan dan keterampilan baru maupun dalam bentuk sikap dan nilai yang 

positif. Selama berlangsungnya kegiatan belajar, terjadilah proses interaksi antara 

orang yang melakukan kegiatan belajar dengan sumber belajar. Sumber belajar 

dapat berupa manusia, buku, radio, televisi, rekaman, alam semesta, masalah yang 

dihadapi, dan lain sebagainya (Mappa, 1994: 1). 

Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu 

merupakan proses belajar, sedangkan perubahan tingkah laku itu sendiri 

merupakan hasil belajar (Hudojo, 1988: 1). Proses terjadinya belajar sulit diamati, 

karena itu manusia cenderung memverifikasi tingkah laku manusia untuk disusun 

menjadi pola-pola tingkah laku yang akhirnya tersusunlah suatu model yang 

menjadi prinsip-prinsip belajar yang bermanfaat sebagai bekal untuk memahami, 

mendorong, dan memberi arah pada kegiatan belajar. 

Menurut Smith, R.M dalam Mappa (1994: 11) pembelajaran tidak dapat 

diuraikan dalam definisi yang tepat oleh karena istilah tersebut dapat digunakan 
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dalam banyak hal. Pembelajaran digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut. 

(1) Penguasaan atau pemerolehan tentang apa yang telah diketahui mengenai 

sesuatu. 

(2) Penyuluhan dan penjelasan mengenai arti pengalaman seseorang. 

(3) Suatu proses pengujian gagasan yang terorganisasi dan relevan dengan 

masalah. 

Definisi dari Konsensus Knowles menyebutkan pembelajaran merupakan 

suatu proses di dalam mana perilaku diubah, dibentuk, atau dikendalikan (Mappa, 

1994: 12). Bila istilah pembelajaran digunakan untuk menyatakan suatu fungsi, 

maka tekanannya diletakkan pada aspek-aspek penting tertentu seperti motivasi 

yang diyakini untuk membantu menghasilkan belajar. 

2.1.1.1 Teori Belajar Bruner 

Jerome Bruner berpendapat bahwa belajar matematika ialah belajar 

tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam 

materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep 

dan struktur-struktur matematika itu. Pemahaman terhadap konsep dan struktur 

suatu materi menjadikan materi itu dipahami secara lebih komprehensif. Selain itu 

peserta didik lebih mudah mengingat materi, bila yang dipelajari itu memiliki pola 

yang terstruktur. Dengan memahami konsep dan struktur akan mempermudah 

terjadinya transfer. Dalam belajar, Bruner hampir selalu memulai dengan 

memusatkan manipulasi material. Peserta didik harus menemukan keteraturan 

dengan cara pertama-tama memanipulasi material yang berhubungan dengan 
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keteraturan intuitif yang sudah dimiliki peserta didik itu. Ini berarti peserta didik 

dalam belajar harus terlihat aktif mentalnya yang dapat diperlihatkan keaktifan 

fisiknya (Hudojo, 1988: 56). 

Bruner dalan Hudojo (1988: 56) melukiskan peserta didik berkembang 

melalui tiga tahap perkembangan mental yaitu: 

(1) Enaktif 

Dalam tahapan ini, peserta didik belajar menggunakan atau memanipulasi 

objek-objek secara langsung. 

(2) Ikonik 

Tahap ini menyatakan bahwa kegiatan peserta didik mulai menyangkut 

mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Dalam tahap ini peserta 

didik tidak memanipulasi langsung objek-objek seperti dalam tahap enactive 

melainkan sudah dapat memanipulasi langsung dengan menggunakan 

gambaran dari objek. 

(3) Simbolik 

Tahap terakhir ini menurut Bruner merupakan tahap memanipulasi simbol-

simbol secara langsung dan tidak lagi ada kaitannya dengan objek-objek. 

Dalam Slameto (2003: 11), Bruner berpendapat alangkah baiknya bila 

sekolah dapat menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk maju dengan 

cepat sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam bidang tertentu. Di dalam 

proses belajar Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap peserta didik dan 

mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk meningkatkan 

proses belajar perlu lingkungan yang dinamakan Discovery Environment, ialah 
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lingkungan dimana peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penemuan-

penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang 

sudah diketahui. Dalam tiap lingkungan selalu ada bermacam-macam masalah, 

hubungan-hubungan, dan hambatan yang dihayati oleh peserta didik secara 

berbeda-beda pada usia yang berbeda pula. Dalam lingkungan banyak hal yang 

dapat dipelajari peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan konsep penggunaan alat 

peraga dalam penelitian ini sebagai media pembelajaran yang diharapkan mampu 

mendorong peserta didik untuk bisa menanamkan konsep secara benar sehingga 

sesuai dengan tahapan-tahapan di atas, kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang berbeda-beda setiap peserta didik dapat lebih meningkat dengan model 

kreatif Treffinger.  

2.1.1.2 Teori Belajar Van Hiele 

Van Hiele dalam Suwangsih (2007: 24) menyatakan bahwa terdapat 5 

tahap pemahaman geometri yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, 

dan keakuratan. 

(1) Pada tahap pengenalan anak mulai belajar mengenal suatu bentuk geometri 

secara keseluruhan, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari 

bentuk geometri yang dilihatnya itu.  

(2) Pada tahap analisis, anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki 

bangun Geometri yang diamatinya. Ia sudah mampu menyebutkan 

keteraturan yang terdapat pada bangun Geometri itu.  

(3) Pada tahap pengurutan anak sudah mulai mampu melaksanakan penarikan 

kesimpulan yang kita kenal dengan sebutan berpikir deduktif. Namun 
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kemampuan ini belum berkembang secara penuh. Satu hal yang perlu 

diketahui adalah, anak pada tahap ini sudah mulai mampu mengurutkan. 

(4) Pada tahap deduksi anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, 

yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal 

yang bersifat khusus. Demikian pula ia telah mengerti betapa pentingnya 

peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, di samping unsur-unsur yang 

didefinisikan. 

(5) Pada tahap keakuratan anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya 

ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian.  

Dengan demikian, keterkaitan antara penelitian ini dengan teori belajar 

Van Hiele adalah mengenai tahapan pemahaman geometri yang menekankan 

kepada bagaimana mengkonstruk pengetahuan peserta didik sesuai urutannya. 

Pada tahapan pengenalan, pemahaman peserta didik akan lebih cepat apabila 

menggunakan alat peraga, selain itu untuk tahapan-tahapan selanjutnya, adanya 

alat peraga akan membantu peserta didik membawa pengetahuan tentang geometri 

yang abstrak menjadi lebih kongkrit. Dan dengan adanya model pembelajaran 

Treffinger berbantuan alat peraga diharapkan dapat mengelola tiga unsur utama 

pembelajaran geometri secara terpadu sehingga kemampuan berpikir anak pada 

tahapan yang lebih tinggi yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis dapat 

meningkat dari tahap yang sebelumnya.  

2.1.1.3 Teori Belajar Ausubel 

Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Menurut 

Ausubel, belajar bermakna akan terjadi bila si pembelajar dapat mengaitkan 
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informasi yang baru diperolehnya dengan konsep-konsep relevan yang terdapat 

dalam struktur kognitif pembelajar tersebut. Akan tetapi, apabila si pembelajar 

hanya mencoba menghafalkan informasi baru tadi tanpa menghubungkan dengan 

konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya tersebut, kondisi ini 

dikatakan sebagai belajar hafalan (Imansyah, 2008: 1). 

Penerapan belajar bermakna terkait dari indikator berpikir kreatif orisinil 

pada pembelajaran model Treffinger mengharuskan peserta didik untuk membuat 

contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun soal sejenis 

dengan soal yang telah diberikan. Pada kegiatan tersebut peserta didik 

menggunakan pemikirannya untuk mengaitkan pengetahuan yang ia peroleh 

sehingga kemampuan berpikir kreatif model Treffinger mempunyai keterkaitan 

dengan teori belajar Ausubel. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Matematika sebagai ilmu mengenai struktur dan hubungan-hubungannya 

dengan simbol-simbol yang diperlukan. Simbol-simbol itu penting untuk 

membantu memanipulasi aturan-aturan dengan operasi yang ditetapkan. 

Simbolisasi menjamin adanya komunikasi dan mampu memberikan keterangan 

untuk membentuk suatu konsep baru. Konsep baru terbentuk karena adanya 

pemahaman terhadap konsep sebelumnya sehingga matematika itu konsepnya 

tersusun secara hirarkis. Simbolisasi itu barulah berarti jika suatu simbol itu 

dilandasi suatu ide. Jadi, kita harus memahami ide yang terkandung dalam simbol 

tersebut. Dengan kata lain, ide harus dipahami terlebih dahulu sebelum ide 

tersebut disimbolkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa matematika 
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berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara 

hirarkis dan penalarannya deduktif. Hal demikian tentu saja membawa akibat 

kepada bagaimana terjadinya proses belajar matematika tersebut (Hudojo, 1988: 

3). 

Pola tingkah laku manusia yang tersusun menjadi suatu model sebagai 

prinsip-prinsip belajar diaplikasikan ke dalam matematika. Prinsip belajar ini 

haruslah dipilih sehingga cocok untuk mempelajari matematika. Matematika yang 

berkenaan dengan ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu tersusun secara 

hirarkis dan penalarannya deduktif, jelas bahwa belajar matematika itu merupakan 

kegiatan mental yang tinggi (Hudojo, 1988: 3). 

Mempelajari konsep B yang berdasarkan pada konsep A, seseorang perlu 

terlebih dahulu memahami konsep A. Tanpa memahami konsep A, tidak mungkin 

seseorang dapat memahami konsep B (Hudojo, 1998: 3). Ini berarti mempelajari 

matematika haruslah bertahap dan berurutan serta mendasar kepada pengalaman 

belajar yang lalu. 

Berdasarkan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, 

pembelajaran matematika memiliki tujuan sebagai berikut. 

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

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

tepat dalam pemecahan masalah. 

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

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 
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(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

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

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

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

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

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

2.1.3 Pengertian Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar. Eggen dalam Siswono (2009: 16) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran merupakan strategi perspektif pembelajaran yang didesain untuk 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tertentu. Model pembelajaran merupakan 

suatu perspektif sedemikian sehingga guru bertanggung jawab selama tahap 

perencanaan, implementasi, dan penilaian dalam pembelajaran. 

Joice dan Weil (Siswono, 2009: 16) menggambarkan bahwa model 

pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai desain dalam pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamya buku-buku, 

film, tape recorder, media program komputer, dan kurikulum. 

Bell (Siswono, 2009: 16) menjelaskan “a teaching/learning model is a 

generalized instructional process which may be used for many different topics in a 
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variety subjects”. Kutipan tersebut berarti bahwa suatu model pembelajaran 

adalah suatu perumuman proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk topik-

topik berbeda dalam bermacam-macam pokok bahasan. Setiap model diarahkan 

untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Joice dan Weil 

(Siswono, 2009: 16)  mengemukakan lima unsur penting yang menggambarkan 

suatu model pembelajaran, yaitu (1) sintaks, yakni suatu urutan pembelajaran 

yang biasa juga disebut fase; (2) sistem sosial, yaitu peran peserta didik dan guru 

serta norma yang diperlukan; (3) prinsip reaksi, yaitu memberikan gambaran 

kepada guru tentang cara memandang dan merespon apa yang dilakukan peserta 

didik; (4) sistem pendukung, yaitu kondisi atau syarat yang diperlukan untuk 

terlaksananya suatu model, seperti seting kelas, sistem instruksional, perangkat 

pembelajaran, fasilitas belajar, dan media belajar; dan (5) dampak instruksional 

dan dampak pengiring. Dampak instruksional adalah hasil belajar yang dicapai 

langsung dengan cara mengarahkan para pelajar pada tujuan yang diharapkan. 

Sedangkan dampak pengiring adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh 

suatu proses belajar mengajar, sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang 

dialami langsung oleh para pelajar tanpa arahan langsung dari guru. 

Arends (Siswono, 2009: 17) mengemukakan istilah model pembelajaran 

mempunyai dua alasan penting, yaitu: (1) model berimplikasi pada sesuatu yang 

lebih luas daripada strategi, metode atau struktur. Istilah model pembelajaran 

mencakup sejumlah pendekatan untuk pengajaran; dan (2) model pembelajaran 

berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting, apakah yang dibicarakan 

tentang mengajar di kelas, automobile atau praktek anak. Selanjutnya dijelaskan 



28 

 

 

 

bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang 

digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Lebih 

jauh Arends memberikan empat ciri khusus dari model pembelajaran yang tidak 

dimiliki oleh strategi tertentu, yakni sebagai berikut: (1) rasional teoritik yang 

logis yang disusun oleh pencipta atau pengembangnya; (2) landasan pemikiran 

tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar (tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai); (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Pengertian model pembelajaran ini merupakan gabungan dari ketiga 

pendapat tersebut. Model pembelajaran dalam penelitian ini diartikan sebagai 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi 

dari model pembelajaran di sini adalah sebagai pedoman bagi perancang 

pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu 

pada pengembangan model pembelajaran ini dikembangkan komponen-komponen 

model yang meliputi: (1) landasan teoritik atau rasional teoritik, (2) tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, meliputi tujuan langsung (dampak instruksional) 

dan tidak langsung (dampak pengiring), (3) sintaks, (4) prinsip reaksi, dan (5) 

sistem pendukung/lingkungan belajar. 

 

 



29 

 

 

 

2.1.4 Model Treffinger 

2.1.4.1 Model Belajar Kreatif Menurut Treffinger 

Model Treffinger merupakan salah satu model pembelajaran yang 

menangani masalah kreativitas secara langsung, memberikan saran-saran praktis 

untuk mencapai keterpaduan dengan melibatkan keterampilan kognitif maupun 

afektif pada setiap tahapannya. Belajar kreatif erat hubungannya dengan 

pengalaman belajar yang menyenangkan. Dalam bukunya Encoureging Creative 

Learning for The Gifted and Talented, Treffinger mendefinisikan belajar kreatif 

sebagai proses pembelajaran yang mengupayakan proses belajar mengajar dibuat 

sekomunikatif mungkin sehingga situasi belajar menjadi menyenangkan bagi 

peserta didik (Sunata, 2008 : 8).  

Treffinger (Sunata, 2008 : 8) mengemukakan bahwa model belajar kreatif 

yang dikembangkan merupakan model yang bersifat developmental dan lebih 

mengutamakan segi proses. Prinsip yang harus diperhatikan adalah perlunya 

prasyarat kematangan pengetahuan dan penguasaan materi dalam mencapai tahap 

pengembangan tertentu. Setiap tahap pengembangan mencerminkan karakteristik 

kognitif dan afektif sebagaimana yang dirumuskan dalam gambar model belajar 

kreatif menurut Treffinger berikut ini. 
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LEVEL III 

Involvement in real challenges 

(keterlibatan dalam tantangan nyata) 

Cognitive     Affective 

- Independent inquiri    -Internalitation of values 

- Self direction -Commitment to productive 

- Resource management  living 

- Product development   -Toward self actualization 

-The practing profesional 

 

LEVEL II 

Complex thinking and feeling process 

(proses berfikir dan merasa secara kompleks) 

Cognitiveve     Affective 

- Aplication     - Awareness development 

- Analysis     - Open to complex 

- Syntesis     - Feeling conflict 

- Evaluation     - Relaxation 

- Methodological    - Imagery 

and research skills    

- Transformation 

 

LEVEL I 

Divergent functions 

(fungsi divergen) 

Cognitive     Affective 

- Fluency     - Curiosity 

- Flexibility     -Willingness to respond 

- Originality     - Openness to experience 

- Elaboration     - Risk taking 

- Cognition and memory   - Problem sensitivity 

- Tolerance for ambiguity 

- Self confidence 

Gambar 2.1 Model untuk Mendorong Belajar Kreatif (Treffinger) 

 

2.1.4.2 Pembelajaran dengan Model Treffinger 

Dalam International Journal for Talent Development and Creativity 

(Treffinger et al., 2013: 13), Treffinger menyatakan, “Level I provides the 

foundation upon which creativity learning develops by including a variety of 

important techniques basic to creativity learning. In Level II, the basic cognitive 

and affective factors from Level I are extended. Higher-level or more complex 
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thinking skill are employed, along with transformations of product and processes, 

analogies and metaphors, methodological or inquiry skills, dealing with complex 

feelings and tensions, imagery, and the development of phychological freedom 

and safety. Level III, the final level, involves the person in real problems and 

challenges”.  

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada level I memberikan dasar 

atas pengembangan kemampuan  kreatif dengan menggunakan berbagai teknik 

dasar kriteria berpikir kreatif. Pada level II faktor afektif dan kognitif dari level 

sebelumnya juga lebih dikembangkan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau 

kemampuan berpikir yang lebih kompleks digunakan pada level ini, yang disertai 

dengan transformasi produk dan proses belajar, persamaan dan perumpamaan, 

kemampuan memecahkan masalah, perasaan yang kompleks dan ketegangan, dan 

kebebasan serta ketenangan. Level III adalah level terakhir, melibatkan peserta 

didik dalam tantangan nyata. 

Menurut Pomalato model Treffinger adalah suatu strategi pembelajaran 

yang dikembangkan dari model belajar kreatif yang bersifat developmental dan 

mengutamakan segi proses. Strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh 

Treffinger yang berdasarkan kepada model belajar kreatifnya (Sunata, 2008 : 10). 

Semiawan (Sunata, 2008 : 10) juga menyatakan Pembelajaran Kreatif Model 

Treffinger terdiri dari tiga tahap pembelajaran. Berikut ini akan dijelaskan 

masing-masing tahap pembelajaran tersebut. 
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(1) Tahap I (tahap pengembangan fungsi-fungsi Divergen) 

Pada tahap ini penekanannya keterbukaan pada gagasan-gagasan baru dan 

berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian. Kegiatan-kegiatan pada 

tahap ini tidak mengarah kepada ditemukannya satu jawaban yang benar 

tetapi ada sejumlah kemungkinan jawaban dari penerimaan banyak gagasan 

dan jawaban yang berbeda. Tujuan dari tahap pengembangan fungsi-fungsi 

divergen ini adalah mempersiapkan materi yang akan diajarkan kepada 

peserta didik. Teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

a) Teknik pemanasan, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka 

yang menimbulkan minat dan merangsang rasa ingin tahu peserta didik 

sehingga diperoleh gagasan sebanyak mungkin. 

b) Teknik pemikiran dan perasaan berakhir terbuka, yaitu mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesempatan timbulnya berbagai 

macam jawaban. 

c) Sumbang saran, yaitu keterbukaan dalam memberikan gagasan, 

menerima dan menghasilkan banyak gagasan. 

d) Daftar penulisan gagasan, yaitu penulisan gagasan yang dimiliki peserta 

didik. 

e) Penyusunan sifat, yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menimbulkan 

banyak gagasan tentang suatu obyek atau masalah. 

f) Hubungan yang dipaksakan, yaitu memaksakan suatu hubungan antara 

objek-objek atau situasi yang dimasalahkan dengann unsur-unsur lain 

untuk menimbulkan gagasan baru. 



33 

 

 

 

g) Teknik-teknik ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengemukakan gagasannya atau jawaban dalan 

memecahkan masalah. 

(2) Tahap II (tahap pengembangan berfikir dan merasakan secara lebih 

kompleks) 

Pada tahap ini penekanannya pada penggunaan gagasan dalam situasi 

kompleks disertai ketegangan dan konflik. Peserta didik diajak untuk 

meluaskan pemikiran mereka dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan 

yang lebih majemuk dan menantang serta mempersiapkan peserta didik untuk 

menjadi mandiri dalam menghadapi masalah atau tantangan dengan cara yang 

kreatif. Tujuan dari teknik pada tahap ini adalah untuk memahami konsep 

serta menambah wawasan dengan menghubungkan materi sebelumnya dan 

materi selanjutnya. Teknik-teknik yang digunakan pada tahap pengembangan 

berfikir dan merasakan secara lebih kompleks serta cognitive conflict yang 

menyertainya dijabarkan sebagai berikut. 

a) Analisis morfologis, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi ide-ide baru 

dengan cara mengkaji secara cermat struktur masalah. 

b) Bermain peran dan sosial drama, yaitu membantu peserta didik untuk 

menangani konflik dan masalah yang timbul dari pengalaman 

kehidupannya. 

c) Sintetik, yaitu mempertemukan bersama berbagai unsur dengan 

menggunakan kiasan untuk memperoleh satu pandangan baru. 
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Pada tahap ini, peserta didik dituntut untuk aktif dan terlibat dalam kegiatan 

mempelajari konsep yang dilakukan dengan jalan memperlihatkan 

representasi konsep tersebut. Misalnya, melalui kegiatan analisis morfologis 

dari suatu bentuk benda-benda konkret. Menurut dalil penyusunan yang 

dikemukakan oleh Bruner (Sunata, 2008: 12) berdasarkan hasil 

pengamatannya, kegiatan seperti itu dapat melekatkan ide atau definisi 

tertentu dalam pikiran peserta didik dan dapat meningkatkan pemahamannya 

terhadap ide atau definisi tersebut. Oleh karena itu, kemampuan peserta didik 

dalam memahami suatu masalah akan meningkat pada tahap ini. 

(3) Tahap III (tahap Keterlibatan dalam tantangan nyata) 

Pada tahap ini penekanannya pada penggunaan proses berfikir dan merasakan 

secara kreatif untuk memecahkan masalah secara bebas dan mandiri. Tujuan 

dari tahap keterlibatan dalam tantangan nyata adalah menerapkan konsep 

tentang materi yang diajarkan. Pada tahap ini, Peserta didik menggunakan 

kemampuan mereka dengan cara-cara yang bermakna untuk kehidupannya. 

Peserta didik tidak hanya belajar keterampilan berfikir kreatif, tetapi juga 

bagaimana menggunakan informasi ini dalam kehidupan mereka. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model Treffinger 

dilakukan dengan cara mengikuti tahap-tahap yang telah dijelaskan di atas. 

Strategi pembelajaran matematika dengan menggunakan model Treffinger dapat 

diungkapkan seperti dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2.1 Strategi dan Teknik-Teknik Pembelajaran Kreatif Model Treffinger 

Tahap Kunci Tugas Kemampuan yang diharapkan Teknik 

Pembelajaran 

1 Keterbukaan 

aneka gagasan 

baru, melihat 

sebanyakbanya

knya 

kemungkinan 

dan alternatif 

untuk 

mengkomunik

asikan ide-ide 

matematis 

1) Kognitif 

a. Kelancaran 

b. Kerincian kelenturan 

c. Kognisi dan ingatan 

d. Keaslian 

2) Afektif 

a. Ingin tahu 

b. Mengambil resiko 

c. Keterbukaan kepada pengalaman 

d. Keinginan merespon 

e. Kepekaan kepada masalah 

f. Toleransi terhadap ambiguitas 

g. Kepercayaan diri 

1) Pemanasan 

2) Pemikiran 

atau perasaan 

terbuka 

3) Diskusi dan 

Penundaan 

penilaian 

4) Mendaftar 

gagasan 

5) Penguatan 

6) Hubungan 

2 Penggunaan 

gagasan kreatif 

dalam situasi 

kompleks, 

yang 

melibatkan 

proses 

pemikiran, 

perasaan, serta 

ketegangan 

dan konflik 

1) Kognitif 

a. Aplikasi 

b. Keterampilan riset 

c. Analisis dan sintesis 

d. Transformasi 

e. Evaluasi 

f. Analogi 

2) Afektif 

a. Pengembangan nilai / kesadaran 

b. Mengelola konflik yang kompleks 

c. Relaksasi 

d. Imajinasi 

1) Analisis 

morfologis 

2) Klarifikasi 

nilai 

3) Sosio drama 

4) Simulasi 

5) Komunikasi 

matematis 

6) Keterampilan 

7) Riset 

3 Penggunaan 

proses 

perasaan dan 

pemikiran 

kreatif untuk 

mengkomunik

asikan ide-ide 

matematis 

secara mandiri 

1) Kognitif 

a. Belajar mandiri dan penemuan 

b. Pengarahan diri 

c. Profesionalisme 

d. Pengelolaan kemampuan 

e. Pengembangan hasil 

2) Afektif 

a. Internalisasi nilai 

b. Komitmen hidup produktif 

c. Mengarah kepada aktualisasi diri 

1) Proyek studi 

mandiri 

2) Komunikasi 

matematis 

peserta didik 

 

Berdasarkan model dan strategi pembelajaran kreativitas yang telah 

dikemukakan di atas, Treffinger (Sunata, 2008 : 16) berpendapat bahwa yang 

menjadi kunci keberhasilan adalah pembelajaran pada tahap pertama, yaitu 
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pengembangan fungsi-fungsi dan kemampuan dasar, baik kognitif maupun 

afektifnya. Apabila fungsi-fungsi dan kemampuan dasar berhasil diperbaiki dan 

ditingkatkan, maka sekitar 50% - 60% diantaranya berhasil pada tahap-tahap 

berikutnya. 

Kelebihan dari Pembelajaran kreatif Model Treffinger (Sunata, 2008: 16) 

adalah: (a) didasarkan pada asumsi bahwa kreatifitas adalah proses dan hasil 

belajar; (b) dapat diterapkan kepada semua peserta didik dengan berbagai latar 

belakang dan tingkat kemampuan; (c) mengintegrasikan dimensi kognitif dan 

afektif dalam pengembangannya; (d) melibatkan secara bertahap kemampuan 

berfikir konvergen dan divergen dalam proses pemecahan masalah; dan (e) 

memiliki tahapan pengembangan yang sistematik dengan beragam metode dan 

teknik untuk setiap tahap yang dapat diterapkan secara fleksibel. 

Menurut Huda (2013: 319-321) model Treffinger sebenarnya tidak 

berbeda jauh dengan model pembelajaran yang digagas oleh Osborn. Model 

treffinger ini juga dikenal dengan Creative Problem Solving (CPS). Keduanya 

sama-sama berupaya untuk mengajak peserta didik berpikir kreatif dalam 

menghadapi masalah, namun sintak yang diterapkan antara Osborn dan Treffinger 

sedikit berbeda satu sama lain. Singkatnya, model CPS Treffinger merupakan 

revisi atas kerangka kerja CPS yang dikembangkan oleh Osborn. Ia memodifikasi 

6 tahapnya Osborn menjadi tiga komponen penting, sebagaimana yang akan 

dibahas berikut ini. 
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Manfaat yang bisa diperoleh dari menerapkan model ini sebagai berikut. 

(1) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep-konsep 

dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan. 

(2) Membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. 

(3) Mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik karena disajikan masalah 

pada awal pembelajaran dan memberi keleluasaan pada peserta didik untuk 

mencari arah-arah penyelesaiaanya sendiri. 

(4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mendefinisikan masalah, 

mengumpulkan data, membangun hipotesis, dan percobaan untuk 

memecahkan suatu permasalahan. 

(5) Membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang sudah 

dimilikinya ke dalam situasi baru. 

Guru juga harus menghadapi beberapa tantangan penting saat menerapkan 

model Treffinger. 

(1) Perbedaan level pemahaman dan kecerdasan peserta didik dalam memahami 

masalah. 

(2) Ketidaksiapan peserta didik untuk menghadapi masalah baru yang dijumpai 

di lapangan. 

(3) Model ini mungkin tidak terlalu cocok diterapkan untuk peserta didik taman 

kanak-kanak atau kelas-kelas awal sekolah dasar. 

(4) Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mempersiapkan peserta didik 

melakukan tahap-tahap di atas. 
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2.1.5 Kreativitas 

Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang kompleks, yang 

menimbulkan berbagai macam pandangan. Terkait pengertian kreativitas, 

beberapa ahli mengemukakan pandangannya sebagai berikut. 

(1) Santrock dalam Sujiono (2010: 38) mengemukakan bahwa kreativitas adalah 

kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara-cara yang baru dan tidak 

biasa serta melahirkan suatu solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi. 

(2) Mayesty dalam Sujiono (2010: 38) menyatakan bahwa kreativitas adalah cara 

berpikir dan bertindak atau menciptakan sesuatu yang original dan 

bernilai/berguna bagi orang tersebut dan orang lain. 

(3) Guilford dalam Akbar (2001: 3) dalam memandang kreativitas dari dimensi 

person mengemukakan bahwa “creativity refers to the abilities that are 

characteristics of creative people”. 

(4) Conny R. Semiawan dalam Akbar (2001: 4) menyebutkan bahwa kreativitas 

merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. 

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas pada 

intinya merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, 

baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang semuanya itu relatif berbeda 

dengan apa yang telah ada sebelumnya. Menurut Sujono (1988: 250) proses yang 

menyertai kreativitas itu dapat diajarkan atau paling sedikit dapat didorong. 

Kreativitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan mengembangkan pemecahan 
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masalah yang khusus, tidak biasa, atau yang sangat berguna. Penyelidikan tentang 

hubungan antara kreativitas dan intelegensi masih terus berlangsung, sedangkan 

penemuan pendahuluan menunjukkan bahwa domain-domainnya tidak identik. 

Dan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendorong atau 

mengembangkan kreativitas di dalam kelas sebagai berikut. 

(1) Menciptakan suasana kelas yang dapat mendorong peserta didik menyatakan 

pendapatnya dengan bebas. 

(2) Menghargai pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa, dan memberikan contoh 

dengan penyelidikan dan kreativitas dari guru. 

(3) Memperhatikan dan memberi penghargaan pada peserta didik yang dapat 

menyatakan ide-ide yang tidak biasa. 

(4) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mencari 

penyelesaian dengan caranya sendiri. 

(5) Mendorong peserta didik untuk menilai pendapatnya sendiri. 

(6) Mendorong peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dalam berbagai 

bidang. 

Pengertian kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu mengenai hal 

yang menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan yang sudah ada. Bagi 

peserta didik, penggunaan produk-produk kreasi untuk menilai kreativitas peserta 

didik sukar dilaksanakan. Bagi mereka penilaian kreativitas itu didasarkan pada 

keaslian tingkah laku yang mereka laksanakan dalam banyak cara (Slameto, 2003: 

145). 
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Kebanyakan orang mengatakan bahwa kreativitas merupakan suatu talenta 

khusus sehingga kreativitas dianggap sebagai milik mereka  yang memiliki bakat 

tertentu dalam dirinya. Padahal Maslow dalam Munandar (2009: 19) memberikan  

dua pandangan mengenai kreativitas, yaitu kreativitas sebagai aktualisasi diri dan 

kreativitas talenta khusus. Orang-orang dengan kreativitas talenta khusus memliki 

bakat atau talenta aktif yang luar biasa dalam bidang seni, sastar, musik, teater, 

sains, bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kreativitas aktualisasi diri adalah 

kekreatifan yang umum dan dapat diajarkan terlepas dari materi tertentu. Menurut 

Munandar (2009: 19) implikasi dari pembedaan antara kreativitas talenta khusus 

dan kreativitas aktualisasi diri adalah penekanan pada pentingnya ciri-ciri 

kepribadian, sikap, motivasi, dan predisposisi untuk berpikir kreatif. Hidup kreatif 

berarti mengembangkan talenta yang dimiliki, belajar menggunakan kemampuan 

diri sendiri secara optimal, menjajaki gagasan baru, tempat-tempat baru, aktivitas-

aktivitas baru, mengembangkan kepekaan terhadap masalah lingkungan, masalah 

orang lain, dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, kreativitas perlu 

dikembangkan sejak dini. 

Berpikir kreatif oleh Guilford dicerminkan dalam empat aspek (Prieto et 

al., 2006: 279), yaitu kefasihan atau kelancaran (fluency) dalam memberi jawaban 

masalah dengan tepat, keluwesan (flexibility) dalam memecahkan masalah dengan 

berbagai cara, keaslian (originality) ide, cara, dan bahasa yang digunakan dalam 

menjawab masalah, dan kemampuan elaborasi (elaboration) yaitu 

mengembangkan, memperinci, dan memperkaya suatu gagasan matematik.  

 



41 

 

 

 

2.1.6 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Secara garis besar, berpikir dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berpikir 

tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Perwujudan dari berpikir tingkat tinggi 

diantaranya adalah berpikir kritis (critical thinking) dan berpikir kreatif (creative 

thinking). 

Pehkohnen dalam „The State-of-Art in Mathematical Creativity’ (1997: 63) 

mengungkapkan, “Creativity is not a characteristic only found in artists and 

scientists, but it is also a part of everyday life. For example, a do-it-yourself man 

is making use of his creative thinking when he solves practical problems with 

defective tools. Therefore, creativity should be an intrinsic part of the 

“mathematics for all” program”. 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kreativitas tidak hanya dimiliki oleh 

artis maupun ilmuwan, tapi kreativitas merupakan bagian dari kehidupan. 

Misalnya, seseorang dikatakan melakukan proses berpikir kreatif ketika dia bisa 

menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak biasa. Jadi, proses berpikir kreatif 

juga merupakan sesuatu yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam matematika. 

Berpikir kreatif dapat juga dipandang sebagai suatu proses yang digunakan 

ketika seorang individu mendatangkan atau memunculkan suatu ide baru. Ide baru 

tersebut merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang belum pernah diwujudkan 

(Sunata, 2008 : 19). Pengertian ini lebih menfokuskan pada proses individu untuk 

memunculkan ide baru yang merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang 

belum diwujudkan atau masih dalam pemikiran. Pengertian berpikir kreatif ini 
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ditandai adanya ide baru yang dimunculkan sebagai hasil dari proses berpikir 

tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka berpikir kreatif dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk 

membangun ide atau gagasan yang baru. 

Munandar (2009: 43) menyebutkan empat kriteria dari berpikir kreatif, 

yaitu kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), dan 

kerincian (elaboration). Kelancaran meliputi kemampuan untuk mencetuskan 

banyak gagasan, jawaban, penyelesaian masalah atau pertanyaan, memberikan 

banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, selalu memikirkan lebih 

dari satu jawaban. Kelenturan meliputi kemampuan untuk menghasilkan gagasan, 

jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, mencari banyak alternatif atau arah 

yang berbeda-beda, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. 

Keaslian ditandai dengan kemampuan melahirkan ungkapan yang baru atau unik, 

memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, dan mampu 

membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-

unsur. Kerincian meliputi kemampuan untuk memperkaya dan mengembangkan 

suatu gagasan atau produk dan kemampuan menambahkan atau memperinci detil-

detil dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga lebih menarik. 

Demikianlah beberapa tinjauan tentang kemampuan berpikir kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif dalam matematika mengacu pada kemampuan 

berpikir kreatif pada umumnya. Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan 

mengukur kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik ditinjau dari aspek 
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kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan kerincian 

(elaboration). 

Ada beberapa strategi atau cara yang dapat diaplikasikan seorang guru 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif bagi peserta didik.  Munandar 

(2009: 43) mengemukakan beberapa falsafah mengajar yang medorong 

berkembangnya potensi kreatif sebagai berikut. 

(1) Belajar sangat penting dan harus dalam suasana yang menyenangkan. 

(2) Anak didorong menjadi pelajar yang aktif. Artinya mereka diberi kesempatan 

yang luas untuk ikut terlibat aktif dalam proses belajar, seperti 

menyampaikan pengalaman, gagasan, dan ide-idenya di dalam kelas. Ikut 

memberikan masukan dalam materi pelajaran dan didorong untuk berdiskusi 

dengan guru mengenai banyak hal yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar. 

(3) Anak perlu distimulasi dan merasa nyaman selama proses belajar mengajar. 

(4) Guru merupakan fasilitator, bukan polisi atau dewa yang serba tahu. 

(5) Kerja sama menjadi iklim yang utama yang harus diciptakan di dalam kelas, 

bukan kompetisi. 

2.1.7 Alat Peraga 

2.1.7.1 Kajian Teori Alat Peraga 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas.  Objek 

matematika merupakan benda pikiran yang sifatnya abstrak dan tidak dapat 

diamati dengan pancaindra. Objek matematika berkenaan dengan ide-ide/konsep-

konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif, konsisten 
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dan logis. Sudjadi (Sugiarto, 2010: 2) menyatakan bahwa keabstrakan matematika 

karena objek  dasarnya yang berupa  fakta, konsep, operasi dan prinsip tersebut  

bersifat abstrak. Ciri keabstrakan dan ciri lainnya yang tidak sederhana, 

menyebabkan matematika tidak  mudah untuk dipelajari, sehingga banyak peserta 

didik yang merasa kesulitan belajar matematika.  Oleh karena itu  perlu ada 

jembatan yang bisa menghubungkan antara  keilmuan matematika dan 

pembelajaran matematika. Salah satu cara untuk menjembatani agar matematika 

yang bersifat abstrak tersebut mudah dipamahi oleh perserta didik  dengan 

memanfaatkan   media dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Dienes dalam (Sugiarto, 2010: 2), setiap konsep atau prinsip 

matematika dapat dimengerti secara sempurna apabila pertama-tama disajikan 

kepada peserta didik  dalam bentuk-bentuk kongkret. Oleh karena itu betapa 

pentingnya pemanfaatan  benda-benda konkret atau alat peraga  baik yang 

dirancang secara khusus ataupun benda-benda yang ada dilingkungan sekitar kita  

sebagai media dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Muhsetyo (Sugiarto, 2010: 3), peserta didik baik secara 

individual maupun secara kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan 

mereka dengan berbagai sumber belajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator, 

dan salah satu tugas guru adalah  menyediakan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini sesuai dengan Teori  Bruner dalam 

Sugiarto (2010: 3) bahwa dalam proses pembelajaran matematika sebaiknya 

peserta didik diberi kesempatan memanipulasi benda-benda konkret atau alat 

peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh peserta didik 
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dalam memahami suatu konsep atau prinsip matematika. Selain itu Bruner 

menegaskan bahwa proses internalisasi dalam belajar matematika akan terjadi 

dengan sungguh-sungguh artinya proses belajar terjadi secara optimal, apabila 

pengetahuan yang sedang dipelajari oleh peserta didik tersebut difasilitasi  melalui 

tiga tahap yaitu Enaktif, Ikonik dan Simbolik (EIS). Tahap enaktif  yaitu tahap 

belajar dengan memanipulasi benda atau obyek konkret, tahap ikonik yaitu tahap 

belajar dengan menggunakan gambar, dan tahap simbolik yaitu tahap belajar 

matematika melalui manipulasi lambang atau simbol. 

Muhsetyo dalam Sugiarto (2010: 3), menyatakan  bahwa untuk 

mendukung pembelajaran matematika yang mampu menumbuhkan kemampuan 

peserta didik dalam membangun  pengetahuan sendiri  diperlukan guru yang 

memiliki kompetensi  tidak saja dalam mengembangkan dan 

mengimplementasikan  materi pelajaran atau bahan ajar, tetapi juga dalam 

penguasaan teori pembelajaran, media pembalajaran,  evaluasi pembelajaran serta 

memahami pula bagaimana peserta didik belajar.  Guru perlu terus meningkatkan 

kompetensi  dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dan 

mengimplementasinya dalam pembelajaran sehingga pempelajaran menjadi lebih 

berkualitas. 

Encyclopedia of Educationnal Research dalam Arsyad (2000: 25) 

merincikan manfaat media pembelajaran sebagai berikut. 

(1) Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu untuk 

mengurangi verbalisme. 

(2) Memperbesar perhatian siswa. 
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(3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena itu membuat pembelajaran lebih mantap. 

(4) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 

sendiri di kalangan peserta didik. 

(5) Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu terutama melalui gambar 

hidup. 

(6) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa. 

(7) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Menurut Waluya (Sugiarto, 2010: 5), ditinjau dari fungsinya, media atau 

alat peraga dapat  memberikan motivasi belajar, memberikan variasi dalam 

pembelajaran, mempengaruhi daya abstraksi, memperkenalkan, memperbaiki, dan 

meningkatkan pemahaman  konsep dan prinsip. 

Menurut  Brunner dalam Sugiarto (2010: 5) dalam proses pembelajaran 

matematika sebaiknya peserta didik  diberi kesempatan memanipulasi benda-

benda konkret atau alat peraga yang dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik 

oleh peserta didik dalam memahami suatu konsep matematika. Arti bahwa alat 

peraga yang dirancang secara khusus pada tulisan ini adalah bahwa setiap objek 

geometri memiliki satu atau beberapa atribut. Setiap atribut yang dimiliki oleh 

objek geometri tersebut harus dihadirkan pada alat peraga sebagai model objek 

geometri tersebut. Apabila alat peraga yang disediakan guru belum memuat 

atribut yang sama dengan atribut yang dimiliki oleh objek geometri, maka alat 
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peraga tersebut belum efektif bahkan masih bisa menimbulkan miskonsepsi. Ini 

berarti bahwa mengembangan media atau alat peraga harus dilakukan secara 

cermat.  Hasil pengembangan alat media atau alat peraga oleh seseorang yang 

tidak memiliki pemahaman konsep atau prinsip pada materi pokok tertentu akan 

diragukan keefektifannya. 

2.1.7.2 Alat Peraga Geometri   

(1) Bentuk Alat Peraga 

 
Gambar 2.2 Bentuk Alat Peraga 

(2) Alat dan bahan 

a) Kertas manila 

b) Penggaris 

c) Gunting 

d) Pensil 

e) Spidol 

f) Gabus 

g) Push pin 
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(3) Langkah Pembuatan 

a) Membuat dua garis sejajar pada satu lembar kertas manila polos yaitu 

garis g//k 

b) Membuat garis ketiga yang memotong garis g dan k, yaitu garis l 

c) Memberi nama pada sudut-sudut yang terbentuk, antara garis g dan garis 

l yaitu A dan antara garis k dan l yaitu B. 

d) Membuat sudut-sudut yang sama pada kertas manila polos kemudian 

dipotong mengikuti garis g, k,  dan l sehingga terbentuklah sudut-sudut 

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. 

(4) Langkah Penggunaan 

a) Menempelkan pada papan gabus alat peraga yang telah dibuat dengan 

Push pin. 

b) Menyebutkan pasangan sudut-sudut sehadap yaitu 1A  dengan 1B  , 

2A  dengan 2B  , 3A  dengan 3B  , dan 4A  dengan 4B   

c) Menyebutkan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan yaitu 4A  

dengan 2B   dan 3A  dengan 1B   

d) Menyebutkan pasangan sudut-sudut luar berseberangan yaitu 1A  

dengan 3B   dan 2A  dengan 4B   

e) Menyebutkan pasangan sudut-sudut dalam sepihak yaitu  4A  dengan 

1B   dan 3A  dengan 2B  

f) Menyebutkan pasangan sudut-sudut luar sepihak yaitu 1A  dengan 4B   

dan 2A  dengan 3B   
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g) Menghimpitkan potongan-potongan sudut yang telah terbentuk pada alat 

peraga yang sudah dipasang. 

h) Mengambil salah satu pasangan sudut sehadap misalnya 1A  dengan 

1B  , kemudian menghimpitkan kedua sudut tersebut. Karena pasangan 

sudut tersebut berhimpit maka dapat disimpulkan bahwa sudut sehadap 

memiliki sifat besar sudutnya sama. Melakukan percobaan menggunakan 

pasangan sudut sehadap lainnya. 

i) Mengambil salah satu pasangan sudut dalam berseberangan misalnya 

4A  dengan 2B  , kemudian menghimpitkan kedua sudut tersebut. 

Karena pasangan sudut tersebut berhimpit maka dapat disimpulkan 

bahwa sudut dalam berseberangan memiliki sifat besar sudutnya sama. 

Melakukan percobaan menggunakan pasangan sudut dalam 

berseberangan lainnya. 

j) Mengambil salah satu pasangan sudut luar berseberangan misalnya 1A  

dengan 3B  , kemudian menghimpitkan kedua sudut tersebut. Karena 

pasangan sudut tersebut berhimpit maka dapat disimpulkan bahwa sudut 

luar berseberangan memiliki sifat besar sudutnya sama. Melakukan 

percobaan menggunakan pasangan sudut luar berseberangan lainnya. 

k) Mengambil salah satu pasangan sudut dalam sepihak misalnya 4A  

dengan 1B  , kemudian menggabungkan kedua sudut tersebut. Karena 

pasangan sudut tersebut berpelurus maka dapat disimpulkan bahwa sudut 
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dalam sepihak memiliki sifat jumlah besar sudutnya 180
0
. Melakukan 

percobaan menggunakan pasangan sudut dalam sepihak lainnya. 

l) Mengambil salah satu pasangan sudut luar sepihak misalnya 1A  dengan 

4B  , kemudian menggabungkan kedua sudut tersebut. Karena pasangan 

sudut tersebut berpelurus maka dapat disimpulkan bahwa sudut luar 

sepihak memiliki sifat jumlah besar sudutnya 180
0
. Melakukan 

percobaan menggunakan pasangan sudut luar sepihak lainnya. 

m) Menuliskan hasil kesimpulan percobaan. 

2.1.8 Ketuntasan 

Ketuntasan merupakan batas minimal nilai maupun presentase 

keberhasilan yang harus dicapai dalam suatu pembelajaran. Ketuntasan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria ketuntasan minimal.Kriteria 

ketuntasan minimal atau yang biasa disebut KKM merupakan kriteria paling 

rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Menurut Depdiknas 

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

pendidikan. Fugsi KKM adalah sebagai berikut. 

(1) Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi siswa dan 

kompetensi dasar matapelajaran yang diikuti. 

(2) Sebagai acuan bagi siswa untuk menyiapkan diri mengikuti penilaian 

pendidik. 

(3) Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi 

program pembelajaran di sekolah. 
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(4) Merupakan kontrak paedagogik antara pendidik dengan siswa dan setara 

pendidikan dengan masyarakat. 

(5) Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata 

pelajaran. 

Nilai ketuntasan pada penelitian ini meliputi nilai ketuntasan individual 

adalah 67 yang merupakan nilai KKM yang harus dicapai peserta didik pada 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kandangan dan ketuntasan klasikal 

sebesar 75%. 

2.1.9 Aktivitas Belajar 

Menurut Hamalik (2004: 176), asas aktivitas digunakan dalam semua jenis 

metode mengajar, baik metode dalam kelas maupun metode mengajar di luar 

kelas, hanya saja penggunaannya dilaksanakan dalam bentuk yang berlainan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan disesuaikan pula dengan orientasi 

sekolah yang menggunakan jenis kegiatan tersebut. 

Menurut Hamalik (2004: 28), belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Aspek tingkah laku 

tersebut adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, 

emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap.  

Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi guru dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada peserta didik, sebab dengan 

adanya aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran terciptalah situasi 

belajar aktif. Keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran merupakan 
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salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi peserta didik untuk belajar. 

Peserta didik dikatakan memiliki keaktifan apabila ditemukan ciri-ciri perilaku 

seperti, sering bertanya kepada guru atau peserta didik lain, mau mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, mampu menjawab pertanyaan, senang diberi tugas, 

dan lain sebagainya. 

2.1.10 Tinjauan Materi Geometri 

Hubungan antar Sudut jika Dua Garis Sejajar Dipotong oleh Garis Lain 

(1) Sudut-Sudut Sehadap dan Berseberangan 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Dua Garis Sejajar yang Dipotong oleh Garis Ketiga (i) 

Pada gambar tersebut, garis m // n dan dipotong oleh garis l. 

Titik potong garis l terhadap garis m dan n berturut-turut di titik P dan titik Q. 

Pada gambar di atas, tampak bahwa 2P  dan 2Q  menghadap arah yang 

sama. Demikian juga 1P  dan 1Q , 3P  dan 3Q , serta 4P  dan 4Q . 

Sudut-sudut yang demikian dinamakan sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap 

besarnya sama. Jadi, dapat dituliskan, 

1P  sehadap dengan 1Q  dan 1P  = 1Q ; 

2P  sehadap dengan 2Q  dan 2P  = 2Q ; 

3P  sehadap dengan 3Q  dan 3P  = 3Q ; 
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4P  sehadap dengan 
4Q  dan 

4P  = 
4Q . 

 

 

Pada gambar di atas besar 3P  = 1Q  dan 4P  = 
2Q . Pasangan 3P  dan 

1Q , serta 4P  dan 
2Q  disebut sudut-sudut dalam berseberangan. 

 

 

Sekarang perhatikan pasangan 1P  dan 3Q , serta 2P  dan 4Q . Pasangan 

sudut tersebut adalah sudut-sudut luar berseberangan, di mana 1P  = 3Q  

dan 2P  = 4Q . 

 

 

(2) Sudut-Sudut Dalam Sepihak dan Luar Sepihak 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Dua Garis Sejajar yang Dipotong oleh Garis Ketiga (ii) 

Pada gambar tersebut garis m // n dipotong oleh garis l di titik P dan Q. 

Perhatikan 3P  dan 2Q . Kedua sudut tersebut terletak di dalam garis m dan 

n serta terhadap garis l keduanya terletak di sebelah kanan (sepihak). 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka akan 

terbentuk empat pasang sudut sehadap yang besarnya sama. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudutsudut 

dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka besar sudut-

sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 
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Pasangan sudut tersebut dinamakan sudut-sudut dalam sepihak. Dengan 

demikian diperoleh 3P  dalam sepihak dengan 
2Q ; 

4P  dalam sepihak 

dengan 1Q . Di depan telah kalian pelajari bahwa besar 3P  = 3Q  

(sehadap) dan besar 2P  = 
2Q  (sehadap). Padahal 2P  = 180

0
 – 3P  

(berpelurus), sehingga 

2Q  = 2P  = 180
0
 – 3P  

3P  + 2Q  = 180
0
 

Tampak bahwa jumlah 3P  dan 2Q  adalah 180
0
. 

 

 

Perhatikan kembali 1P  dengan 4Q  dan 2P  dengan 3Q  pada gambar. 

Pasangan sudut tersebut disebut sudut luar sepihak. 

Akan kita buktikan bahwa  1P  + 4Q  = 180
0
. 

1P  + 4P  = 180
0
 (berpelurus) 

Padahal 4P  = 4Q  (sehadap). 

Terbukti bahwa 1P  + 4Q  = 180
0
. 

 

 

 

 

 

 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah sudut-

sudut dalam sepihak adalah 180
0
. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah 

sudut-sudut luar sepihak adalah 180
0
. 
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(3) Contoh Soal 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Dua Garis Sejajar yang Dipotong oleh Garis Ketiga (iii) 

 

 

 

 

 

Jawab : 

Diketahui: 
0

2 )453(  xA dan 0

3 )235(  xB  

Ditanyakan : 1B  = . . . (minimal menggunakan 2 cara yang berbeda) 

Penyelesaian : 

Karena 2A  dan 3B  merupakan pasangan sudut luar sepihak, maka 

2A  + 3B = 0180  

000 180)235()453(  xx  

000 180688  x  

00 1128  x  

00 14 x  

Jika diketahui 

0

2 )453(  xA dan 

0

3 )235(  xB  

Tentukan besar 1B   dengan minimal 2 cara yang berbeda! 
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000000

2 87)4542()4514.3()453(  xA  

000000

3 93)2370()2314.5()235(  xB  

Cara 1 

1A  + 2A = 0180   (Pasangan sudut berpelurus) 

000

1 9387108  A  

2B = 1A  = 093     (Pasangan sudut sehadap) 

Cara 2 

Karena  13 BB   (bertolak belakang) 

Maka 
0

1 93B  

Jadi
0

1 93B . 

2.1.11 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Sunata, dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kreatif Model 

Treffinger dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis 

Peserta didik”, dengan kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas IX-A di SMP 

Pasundan 3 Bandung Tahun Ajaran 2008/2009 meningkat khususnya pada 

pokok bahasan bangun ruang sisinya lengkung. Hal ini terlihat dari 

peningkatan rata-rata nilai tes formatif peserta didik setiap siklusnya. 

(2) Ketuntasan belajar kelas juga meningkat setiap siklusnya. Rata-rata nilai, 

daya serap, dan ketuntasan belajar sub sumatif setelah penerapan 

pembelajaran kreatif model Treffinger pun mengalami peningkatan jika 
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dibandingkan dengan rata-rata, daya serap, dan ketuntasan belajar nilai sub 

sumatif sebelum diterapkannya pembelajaran kreatif model Treffinger. 

(3) Respon peserta didik terhadap pembelajaran kreatif model Treffinger 

sebagian besar dengan persentase 79,55 % ( 35 peserta didik ) adalah positif . 

Berdasarkan jurnal harian peserta didik dan wawancara yang dilakukan 

peneliti, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik lebih bersemangat 

mengikuti pembelajaran matematika. Pembelajaran menjadi lebih menarik 

dan tidak membosankan. Peserta didik pun lebih mudah dalam memahami 

materi yang sedang dibahas. 

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pomalato (2005) yang menunjukkan bahwa penerapan model Treffinger 

dalam pembelajaran matematika memberikan kontribusi positif terhadap 

pengembangan atau peningkatan kemampuan kreatif matematis dan kemampuan 

pemecahan masalah. Serta penelitian Rohaeti (2013) yang menunjukkan bahwa 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran matematika dengan model Treffinger lebih tinggi daripada peserta 

didik yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Permasalahan yang selama ini terjadi di lapangan adalah masih rendahnya 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada materi geometri. Hal ini 

dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap konsep dalam materi geometri dan 

kesulitan membayangkan objek geometri. Selain itu, permasalahan tersebut juga 
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diakibatkan oleh pembelajaran yang belum mengarah kepada kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Pembelajaran yang dilakukan masih menggunakan metode 

ekspositori yang pada umumnya dilaksanakan oleh guru masih kurang 

memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik. Hal tersebut dikarenakan 

pembelajaran menggunakan model ekspositori berpusat pada guru, sehingga 

keaktifan peserta didik kurang. Pada hakikatnya untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan peserta didik harus mengalami pengalaman belajar sendiri untuk 

mendapatkan pengetahuan baru dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik tidak bisa berkembang 

dengan optimal. 

Peneliti ingin menawarkan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, yaitu dengan mengaplikasikan pembelajaran kreatif model Treffinger 

berbantuan Alat Peraga dalam pembelajaran materi geometri. Dengan strategi 

tersebut, peserta didik dituntut untuk selalu kreatif dalam pembelajaran. Mereka 

dituntut untuk berperan aktif, baik secara fisik maupun kejiwaan. 

Beberapa keuntungan yang diperoleh ketika pembelajan model Treffinger 

diterapkan dalam pembelajaran di kelas adalah sebagai berikut. 

(1) Peserta didik tidak hanya mendengarkan guru secara pasif tetapi dia bisa 

mengerjakan sesuatu yang kreatif berkaitan dengan materi pelajaran. 

(2) Peserta didik terlibat dalam semua aktifitas dalam pembelajaran. 

(3) Pengaplikasikan pembelajaran model Treffinger tidak menekankan pada 

proses penyampaian informasi tetapi lebih kepada pengembangan 
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ketrampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik yang sedang dibahas 

dalam pembelajaran. 

(4) Aplikasi pembelajaran model Treffinger dapat menambah motivasi peserta 

didik untuk belajar tanpa mereka sadari. Hal ini disebabkan peserta didik 

telah asyik dalam pembelajaran sehingga mereka seolah-olah lupa bahwa 

mereka sedang belajar. 

(5) Umpan balik yang diperoleh lebih cepat tercapai. 

(6) Peserta didik lebih dituntut untuk berpikir kreatif, kritis, menganalisa dan 

melakukan evaluasi. 

Keuntungan-keutungan tersebut ternyata sejalan dengan syarat-syarat 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam matematika, yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Belajar sangat penting dan harus dalam suasana yang menyenangkan. 

(2) Anak didorong menjadi pelajar yang aktif. Artinya mereka diberi kesempatan 

yang luas untuk ikut terlibat aktif dalam proses belajar, seperti 

menyampaikan pengalaman, gagasan, dan ide-idenya di dalam kelas. Ikut 

memberikan masukan dalam materi pelajaran dan didorong untuk berdiskusi 

dengan guru mengenai banyak hal yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar. 

(3) Anak perlu distimulasi dan merasa nyaman selama proses belajar mengajar. 

(4) Guru merupakan fasilitator, bukan polisi atau dewa yang serba tahu. 

(5) Kerja sama menjadi iklim yang utama yang harus diciptakan di dalam kelas, 

bukan kompetisi. 
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Untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam membayangkan objek 

geometri yang dipelajari, peneliti menggunakan alat peraga. Penggunaan media 

tersebut sangat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan 

visualisasinya. Jadi mereka tidak hanya diam saja ketika pembelajaran 

berlangsung. Dengan demikian, diharapkan adanya suatu kebermaknaan dalam 

belajar. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

(1) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga dapat mencapai 

ketuntasan pada materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun 

pelajaran 2013/2014 semester II. 

(2) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran model Treffinger dapat mencapai ketuntasan pada materi 

geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester 

II. 

(3) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran ekspositori dapat mencapai ketuntasan pada materi geometri 

kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(4) Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger 
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berbantuan alat peraga, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger, dan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII 

SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(5) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger pada materi 

geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester 

II. 

(6) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran model Treffinger lebih dari kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII SMP N 1 

Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(7) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi 

geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester 

II. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Subjek Penelitian 

2.1.1 Populasi 

Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah 

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

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 297). Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun 

pelajaran 2013/2014 semester II yang berjumlah delapan kelas. Jumlah total 

peserta didik sejumlah 274 anak yang terdiri dari kelas VII A sejumlah 33 anak, 

kelas VII B sejumlah 30 anak, kelas VII C sejumlah 34 anak, kelas VII D 

sejumlah 36 anak, kelas VII E sejumlah 35 anak, kelas VII F sejumlah 36 anak, 

kelas VII G sejumlah 34 anak, dan kelas VII H sejumlah 36 anak.  

2.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel dari populasi yang ada dipilih 3 kelas sampel dengan teknik 

simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2012: 120). Hal ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan peserta didik mendapatkan materi berdasarkan kurikulum 
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yang sama yaitu KTSP, tidak ada kelas unggulan, usia peserta didik relatif sama 

dan berada pada tingkat yang sama yaitu kelas VII, serta mendapatkan pelajaran 

matematika dalam jumlah jam pelajaran yang sama. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh 3 kelas sampel 

yaitu kelas VII G sebagai kelas eksperimen 1, kelas VII H sebagai kelas 

eksperimen 2, dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen 1 diberi 

perlakuan pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga, kelas 

eksperimen 2 diberi perlakuan pembelajaran model Treffinger, dan kelas kontrol 

diberi perlakuan pembelajaran ekspositori. 

2.1.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sebagai segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

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

61) variabel diartikan sebagai konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

3.1.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 

2012: 61). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan 

menggunakan model Treffinger berbantuan alat peraga, pembelajaran dengan 

menggunakan model Treffinger, dan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. 
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3.1.3.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

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

penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran dengan model Treffinger berbantuan alat peraga, 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran dengan model Treffinger, dan kemampuan berpikir kreatif 

matematis peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model 

ekspositori. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang akan digunakan adalah randomized subjects 

posttest only control group design. Desain penelitian tersebut hanya akan 

menggunakan post test pada sampel yang telah diambil. Peneliti tidak 

menggunakan pre test disini karena keterbatasan waktu penelitian. Sebagai 

pengganti pre test, peneliti mengambil data awal dari nilai ulangan akhir semester 

gasal di sekolah penelitian. 

Penelitian ini akan diberlakukan pada tiga kelas sampel, yaitu dua kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Berikut merupakan pola desain penelitian yang 

digunakan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Pola Desain Penelitian yang Digunakan 

 Group Variabel terikat Postest 

R Eksperimen 1 X1 Y1 

R Eksperimen 2 X2 Y2 

R Kontrol  Y3 

 

Keterangan: 

R : random 

X1 : treatment 1 (perlakuan implementasi pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga) 

X2 : treatment 2 (perlakuan implementasi pembelajaran model Treffinger) 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) Mengambil data nilai ujian akhir semester gasal tahun pelajaran 2013/2014 

sebagai data awal. 

(2) Berdasarkan data nilai akhir semester gasal tahun pelajaran 2013/2014 

ditentukan 3 kelas sampel yaitu kelas VII G sebagai kelas eksperimen 1, kelas 

VII H sebagai kelas eksperimen 2 dan kelas VII A sebagai kelas kontrol 

dengan menggunakan teknik simple random sampling. 

(3) Menganalisa data awal pada sampel penelitian dengan uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata menggunakan Anava. 

(4) Menyusun kisi-kisi tes. 

(5) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi. 

(6) Mengujicobakan instrumen tes pada kelas uji coba. 
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(7) Menganalisis data hasil uji coba instrumen untuk mengetahui, validitas, 

reabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda soal. 

(8) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan hasil analisis data 

uji coba instrumen 

(9) Menyusun rencana pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

pada kelas eksperimen 1, dan rencana pembelajaran model Treffinger pada 

kelas eksperimen 2 serta pembelajaran ekspositori pada kelas kontrol. 

(10) Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 

dan kelas kontrol. 

(11) Melaksanakan tes kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas 

eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol. 

(12) Menganalisis data hasil tes. 

(13) Menyusun hasil penelitian. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian, karena 

data digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dinyatakan oleh peneliti. 

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi metode 

observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan metode tes. 

3.3.1 Metode Observasi 

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

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

proses biologis dan psikologis. Metode observasi sebagai teknik pengumpulan 
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data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan metode yang lain, 

yaitu wawancara dan kuesioner (Sugiyono, 2012: 203). Pada penelitian ini 

menggunakan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada 

peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis pada 

materi geometri. Narasumber wawancara yaitu guru matematika di SMP Negeri 1 

Kandangan. Data hasil wawancara digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk 

mengetahui latar belakang permasalahan yang akan diteliti. Data hasil wawancara 

terlampir pada Lampiran 45. 

3.3.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

dokumen dan data–data yang mendukung penelitian berupa foto dan video 

pembelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber visual penelitian yang telah 

dilakukan. Data hasil dokumentasi terlampir pada Lampiran 44. 

3.3.3 Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini data-

data yang diperlukan diperoleh dengan menggunakan metode tes. Tes ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah pelaksanaan 

pembelajaran. Tes ini diberikan kepada ketiga kelas yaitu kelas eksperimen 1, 

eksperimen 2 dan kelas kontrol dengan instrumen tes yang sama untuk 

mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam materi 
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geometri. Tes yang digunakan disini berupa tes soal uraian yang sebelumnya 

sudah diuji cobakan di kelas lain. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik diolah untuk menguji kebenaran dari hipotetis penelitian.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

3.4.1 Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

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

mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik setelah mendapat 

pembelajaran dengan model Treffinger berbantuan alat peraga, model Treffinger, 

dan ekspositori. Kemampuan berpikir kreatif matematis di sini, tidak hanya dilihat 

dari jawaban peserta didik benar atau salah, tetapi juga dilihat dari kemampuan 

menyajikan pernyataan matematika secara tertulis, menggunakan ide-ide yang lain 

dalam menyelesaikan masalah, dan dapat membuat kesimpulan yang logis sesuai 

dengan langkah Polya. 

3.4.2 Lembar Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

aktifitas  peserta didik dan guru selama mengikuti pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga dan model Treffinger. 

3.4.3 Perangkat Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun sebagai lembar 

persiapan mengajar guru untuk setiap pertemuan. Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP) berfungsi sebagai acuan untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar di kelas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan instrumen pembelajaran lainnya terlampir 

pada Lampiran 12-20. 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal bertujuan untuk membuktikan bahwa setiap sampel 

dalam populasi memiliki kondisi awal yang sama sebelum sampel tersebut dikenai 

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

akhir semester gasal mata pelajaran matematika peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014. Pada analisis data awal 

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

3.5.4.2 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

Hipotesis:  

Ho: data berdistribusi normal; dan 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Untuk menguji normalitas data yang diperoleh yaitu nilai ulangan akhir 

semester gasal, dapat digunakan uji Chi-Kuadrat. Langkah-langkah uji normalitas 

adalah sebagai berikut. 
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(1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah untuk   mencari 

rentang. 

Rentang = data tertinggi – data terendah. 

(2) Menentukan banyak kelas interval (k) dengan menggunakan aturan Sturges, 

yaitu k = 1 + 3,3 log n dengan n: banyaknya obyek penelitian. 

(3) Menentukan panjang kelas interval  

         
       

                     
 

(4) Menghitung rata-rata dan simpangan baku.  

(5) Membuat tabulasi data kedalam interval kelas.  

(6) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus:  

, dimana S adalah simpangan baku dan  ̅  adalah rata-rata sampel 

(Sudjana, 2005: 99).  

(7) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel.  

(8) Menghitung frekuensi yang diharapkan (  ) dengan cara mengalikan 

besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah dibawah kurva 

normal untuk interval yang bersangkutan. 

(9) Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus: 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

dengan  

   : nilaiChi Kuadrat 

S

xx
Z i

i
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   : frekuensi pengamatan 

   : frekuensi yang diharapkan 

    : banyak kelas interval 

(10) Membandingkan harga Chi–kuadrat dengan tabel Chi–kuadrat dengan  

dk= k-3 dan taraf signifikan 5%.  

(11) Menarik simpulan, jika 
<

 , maka data berdistribusi    

normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika < dengan peluang

untuk  = 5% dan dk =  (Sudjana, 2005: 273). 

3.5.4.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah ketiga kelompok 

sempel memiliki varians yang sama atau tidak. Jika ketiga kelompok memiliki 

varians yang sama, maka dikatakan bahwa populasi homogen. 

Hipotesis statistik yang diuji adalah sebagai berikut. 

Ho : Varians homogen(  
    

    
 ) 

Ha : Varians tidak homogen (satu tanda samadengan tidak berlaku) 

Keterangan:  

  
  : Varians kelompok eksperimen 1 

  
  : Varians kelompok eksperimen 2 

  
  : Varians kelompok kontrol 

2

hitung 2

tabel

2

hitung 2

)3)(1(  k

)1(  )3( k
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Untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok sampel 

mempunyai varians yan sama atau tidak maka dilakukan uji homogenitas dengan 

menngunakan uji bartlett. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(1) Varians gabungan dari semua sampel 

   
∑(    )  

 

∑(    )
 

Keterangan 

   : varians gabungan 

    : kelas ke-i 

  
   : varians kelas ke-i 

(2) Harga satuan B 

  (     ) ∑(    ) 

(3) Dalam uji Bartlett digunakan statistik Chi Kuadrat 

   (    ) *  ∑(    )      
 + 

dengan ln 10 = 2,3026, disebut logaritma asli dari bilangan 10. 

Kriteria pengujian adalah    ditolak jika           
 
      dengan taraf 

signifikan 5% dan derajat kebebasan (  )        (Sudjana, 2005: 263). 

3.5.4.2 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan tiga rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel yang dipilih memiliki kesamaan rata-rata yang signifikan atau tidak. 

Analisisnya menggunakan analisis varians (anava) satu arah. 
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Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

            , (rataan ketiga kelompok adalah sama); dan 

    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Keterangan: 

    rata-rata data awal kelompok eksperimen 1; 

    rata-rata data awal kelompok eksperimen 2; 

    rata-rata data awal kelompok kontrol. 

 Adapun tabel analisis varians dilakukan dengan bantuan Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Analisis Varians Data Awal 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1      
  

 
  

Antar kelompok k-1      
  

(   )
   

 

 
 

Dalam 

Kelompok 
∑(    )      

  
∑(    )

 

 

 

 

Total ∑   ∑     

(Sumber: Sudjana, 2002: 305) 

Keterangan : 

    jumlah kuadrat = 
∑(  )

 

∑  
; 

    jumlah kuadrat antar kelompok  ∑(
∑  

 

  
)    ; 

    jumlah kuadrat dalam kelompok = JK tot- Ry- Ay; 

R   = kuadrat tengah rata-rata; 

A   = kuadrat tengah antar kelompok; dan 
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D   = kuadrat tengah dalam kelompok. 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak apabila            (   )(     ) 

dengan α = 5 % (Sudjana, 2005: 304). 

3.5.2 Analisis Uji Coba Instrumen 

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

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

kesukaran dan daya pembedanya. 

3.5.2.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu 

menunjukkan apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2007: 58). Instrumen yang valid berarti alat 

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

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2012: 173). 

Validitas butir soal  dihitung dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment. 

  2222 )()(

)(

YYNXXN

YXYN
rxy




  (Arikunto,  2006: 70). 

Keterangan : 

xyr  = koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

N = banyaknya peserta tes 

∑X = jumlah skor tiap butir soal 



75 

 

 

 

∑Y = jumlah skor total butir soal 

∑XY = jumlah perkalian skor butir soal dengan skor total 

∑X
2
 = jumlah kuadrat skor butir soal 

∑Y
2 

= jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan 
xyr  dibandingkan dengan harga kritik r product moment 

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

xyr > rtabel, maka instrumen tersebut dikatakan valid. 

 Menurut Arikunto (2006: 75) interpretasi mengenai besarnya koefisien 

korelasi ditentukan sebagai berikut. 

(1) 0,80 < 
xyr  ≤ 1,00, butir soal dikatakan mempunyai validitas sangat tinggi. 

(2) 0,60 < 
xyr  ≤ 0,80, butir soal dikatakan mempunyai validitas tinggi. 

(3) 0,40 < 
xyr  ≤ 0,60, butir soal dikatakan mempunyai validitas cukup. 

(4) 0,20 < 
xyr  ≤ 0,40, butir soal dikatakan mempunyai validitas rendah. 

(5) 0,00 < 
xyr  ≤ 0,20, butir soal dikatakan mempunyai validitas sangat rendah. 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas  adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek 

yang sama (Arikunto, 2007: 60). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Dalam menentukan reliabilitas instrumen, peneliti 

menggunakan rumus Alpha. 
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Dengan 
N
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2
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  dan 
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i

2

2

2

)(


  

Keterangan. 

11r  = reliabilitas yang dicari 

2

i  = jumlah varians skor tiap butir soal 

2

t  = varians total 

n = banyaknya butir soal 

N = banyaknya peserta tes 

(Arikunto, 2007 : 100) 

Harga 11r  kemudian dibandingkan dengan harga kritik r product moment 

dengan                         dan taraf signifikan α = 5%. Apabila harga

tabelrr 11 , maka dikatakan instrumen tes reliabel. 

3.5.2.3 Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa dinyatakan dengan indeks (Arifin, 

2013: 134). Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index), besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 

1,00 (Arikunto, 2007: 207). 

Suatu tes tidak boleh terlalu mudah dan tidak boleh terlalu sukar. Soal 

yang terlalu mudah tidak merangsang peserta didik untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya, sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan peserta 
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didik menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi 

karena di luar jangkauannya (Arikunto, 2007: 207). 

Menurut Arifin (2011: 134) langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menghitung tingkat kesukaran tes bentuk uraian sebagai berikut. 

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

          
                                   

                    
 

(2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus: 

                  
         

                       
 

(3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria tingkat kesukaran berikut: 

0,00 – 0,30 = sukar 

0,31 – 0,70 = sedang 

0,71 – 1,00 = mudah 

(4) Membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara membandingkan 

koefisien tingkat kesukaran dengan kriterianya. 

3.5.2.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan peserta didik 

yang tidak pandai (berkemampuan rendah) (Arikunto, 2007: 211). Semakin tinggi 

daya pembeda suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan 

peserta didik yang pandai dan yang kurang pandai. 

Menurut Arifin (2011: 133), untu menguji daya pembeda (DP) butir soal 

dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut. 
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(1) Menghitung jumlah skor tiap peserta didik 

(2) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil 

(3) Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah peserta didik 

banyak (di atas 30) dapat ditetapkan 27 % 

(4) Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok (kelompok atas 

maupun kelompok bawah) 

(5) Menghitung daya pembeda butir soal dengan rumus: 

soalmaksimumSkor

KBXKAX
DP


  

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

KAX  = rata-rata kelompok atas 

KAX  = rata-rata kelompok bawah. 

(6) Membandingkan daya pembeda butir soal dengan kriteria sebagai berikut. 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20  Jelek (poor) 

0,20 < DP ≤ 0,40  Cukup (satisfactory) 

0,40 < DP ≤ 0,70  Baik (good) 

0,70 < DP ≤ 1,00  Baik sekali (excellent) 

DP bernilai negatif Tidak baik 

3.5.3 Hasil Analisis Soal Uji Coba 

 Berdasarkan hasil analisis instrumen soal uji coba, diperoleh 4 soal yang 

digunakan sebagai soal tes hasil belajar pada penelitian. Hasil selengkapnya dapat 
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dilihat pada Lampiran 9 dan Lampiran 10. Proporsi soal tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Soal Dipakai Dibuang 

Nomor Soal 1, 2, 3, dan 4 5 

Jumlah 4 1 

 

3.5.4 Analisis Data Akhir 

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

selanjutnya perlakuan atau eksperimen dilakukan terhadap peserta didik. Pada 

kelas eksperimen 1 diterapkan model Treffinger berbantuan alat peraga, kelas 

eksperimen 2 diterapkan dengan model Treffinger, dan kelas kontrol dikenai 

model pembelajaran ekspositori. Setelah ketiga pembelajaran dilakukan, ketiga 

kelas sampel diberi tes untuk menguji kemampuan berpikir kreatif matematis 

ketiga kelas sampel tersebut. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui 

kesesuaian antara hasil dan hipotesis. Data hasil posttest dapat dilihat pada 

Lampiran 25. 

Pada analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah, dilakukan uji 

normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis. 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 
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Hipotesis:  

Ho: data berdistribusi normal; dan 

H1: data tidak berdistribusi normal. 

Untuk menguji normalitas data yang diperoleh yaitu nilai tes, dapat 

digunakan uji Chi-Kuadrat. Langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai 

berikut. 

(1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah untuk   mencari 

rentang. 

Rentang = data tertinggi – data terendah. 

(2) Menentukan banyak kelas interval (k) dengan menggunakan aturan Sturges, 

yaitu k = 1 + 3,3 log n dengan n: banyaknya obyek penelitian. 

(3) Menentukan panjang kelas interval  

         
       

                     
 

(4) Menghitung rata-rata dan simpangan baku.  

(5) Membuat tabulasi data kedalam interval kelas.  

(6) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus:  

, dimana S adalah simpangan baku dan  ̅  adalah rata-rata sampel 

(Sudjana, 2005: 99).  

(7) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel.  

S

xx
Z i

i
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(8) Menghitung frekuensi yang diharapkan (  ) dengan cara mengalikan 

besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah dibawah kurva 

normal untuk interval yang bersangkutan. 

(9) Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus: 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

dengan  

   : nilaiChi Kuadrat 

   : frekuensi pengamatan 

   : frekuensi yang diharapkan 

    : banyak kelas interval 

(10) Membandingkan harga Chi–kuadrat dengan tabel Chi–kuadrat dengan  

dk= k-3 dan taraf signifikan 5%.  

(11) Menarik simpulan, jika 
<

 , maka data berdistribusi    

normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika < dengan 

peluang untuk  = 5% dan dk =  (Sudjana, 2005: 273). 

3.5.4.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah ketiga kelompok 

sempel memiliki varians yang sama atau tidak. Jika ketiga kelompok memiliki 

varians yang sama, maka dikatakan bahwa populasi homogen. 

Hipotesis statistik yang diuji adalah sebagai berikut. 

2

hitung 2

tabel

2

hitung 2

)3)(1(  k

)1(  )3( k
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Ho : Varians homogen(  
    

    
 ) 

Ha : Varians tidak homogen (satu tanda samadengan tidak berlaku 

Keterangan:  

  
  : Varians kelompok eksperimen 1 

  
  : Varians kelompok eksperimen 2 

  
  : Varians kelompok kontrol 

Untuk mengetahui apakah data dari masing-masing kelompok sampel 

mempunyai varians yan sama atau tidak maka dilakukan uji homogenitas dengan 

menngunakan uji bartlett. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

(1) Varians gabungan dari semua sampel 

   
∑(    )  

 

∑(    )
 

Keterangan 

   : varians gabungan 

    : kelas ke-i 

  
   : varians kelas ke-i 

(2) Harga satuan B 

  (     ) ∑(    ) 

(3) Dalam uji Bartlett digunakan statistik Chi Kuadrat 

   (    ) *  ∑(    )      
 + 

dengan ln 10 = 2,3026, disebut logaritma asli dari bilangan 10. 
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Kriteria pengujian adalah    ditolak jika           
 
      dengan taraf 

signifikan 5% dan derajat kebebasan (  )        (Sudjana, 2005:263). 

3.5.4.3 Uji Hipotesis 

3.5.4.3.1 Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1 pada materi 

geometri mencapai ketuntasan. 

Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen 1 tidak mencapai ketuntasan klasikal. 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen 1 mencapai ketuntasan klasikal. 

Rumus yang digunakan adalah : 

   

 
    

√   (    )
 

 

   nilai proporsi populasi 

 =  banyaknya peserta didik yang tuntas belajar pada kelas eksperimen 1 

 =  jumlahsampel  

Kriteria Pengujian: 

Tolak    jika              dimana         didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang (0,5- ) (Sudjana, 2005: 235). 
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3.5.4.3.2 Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik pada kelas eksperimen 2 pada materi geometri 

mencapai ketuntasan. 

Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen 1 tidak mencapai ketuntasan klasikal. 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen 1 mencapai ketuntasan klasikal. 

Rumus yang digunakan adalah : 

   

 
    

√   (    )
 

 

   nilai proporsi populasi 

 =  banyaknya peserta didik yang tuntas belajar pada kelas eksperimen 1 

 =  jumlahsampel  

Kriteria Pengujian: 

Tolak    jika              dimana         didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang (0,5- ) (Sudjana, 2005: 235). 

3.5.4.3.3 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis 3 untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik pada kelas control pada materi geometri mencapai 

ketuntasan. 

Adapun rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
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        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas kontrol tidak mencapai ketuntasan klasikal. 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas kontrol mencapai ketuntasan klasikal. 

Rumus yang digunakan adalah : 

   

 
    

√   (    )
 

 

   nilai proporsi populasi 

 =  banyaknya peserta didik yang tuntas belajar pada kelas eksperimen 1 

 =  jumlahsampel  

Kriteria Pengujian: 

Tolak    jika              dimana         didapat dari daftar normal baku dengan 

peluang (0,5- ) (Sudjana, 2005: 235). 

3.5.4.3.4 Uji Hipotesis 4 

Uji kesamaan tiga rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah ketiga 

sampel yang dipilih memiliki kesamaan rata-rata yang signifikan atau tidak. 

Analisisnya menggunakan analisis varians (anava) satu arah. 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

            , (rataan ketiga kelompok adalah sama); dan 

    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Keterangan: 

    rata-rata data awal kelompok eksperimen 1; 

    rata-rata data awal kelompok eksperimen 2; 
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    rata-rata data awal kelompok kontrol. 

Adapun tabel analisis varians dilakukan dengan bantuan Tabel 3.4. 

Tabel 3.4  Analisis Varians Data Akhir 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1      
  

 
  

Antar kelompok k-1      
  

(   )
   

 

 
 

Dalam 

Kelompok 
∑(    )      

  
∑(    )

 

 

 

 

Total ∑   ∑     

(Sumber: Sudjana, 2002: 305) 

Keterangan : 

    jumlah kuadrat = 
∑(  )

 

∑  
; 

    jumlah kuadrat antar kelompok  ∑(
∑  

 

  
)    ; 

    jumlah kuadrat dalam kelompok = JK tot- Ry- Ay; 

R   = kuadrat tengah rata-rata; 

A   = kuadrat tengah antar kelompok; dan 

D   = kuadrat tengah dalam kelompok. 

Kriteria pengujiannya adalah    ditolak apabila            (   )(     ) dengan α 

= 5 % (Sudjana, 2005: 304). 

Apabila H0 ditolak, maka terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil tes 

ketiga kelas yang telah diberi perlakuan, sehingga perlu dilakukan uji lanjut. 
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3.5.4.3.5 Uji Lanjut LSD (Hipotesis 5, 6, dan 7) 

Langkah-langkah melakukan Uji lanjut LSD adalah sebagai berikut. 

(1) Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

           (tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan pada kedua 

perlakuan) 

           (ada perbedaan rata-rata yang signifikan pada kedua perlakuan) 

(2) Kriteria 

Jika  |       | ≤ LSD maka    diterima. 

(3) Menghitung LSD dengan rumus 

LSD =     √   (
 

  
 

 

  
) 

(4) Menghitung selisih rataan setiap kelompok|       | 

Rataan Perlakuan 1 Perlakuan 2 Perlakuan 3 

Perlakuan 1 -   

Perlakuan 2  -  

Perlakuan 3   - 

 

(5) Bandingkan setiap           dengan nilai LSD 

(6) Kriteria dalam mengambil kesimpulan 

Jika  |       | ≤ LSD maka    diterima. 

Jika  |       |> LSD maka    ditolak. 

(7) Mengambil kesimpulan. 
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3.5.5 Analisis Hasil Observasi 

 Adapun kriteria penilaian yang digunakan untuk mengetahui aktivitas 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran model Treffinger berbantuan alat 

peraga dan model Treffinger adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kriteria Skor Tiap Aspek Kegiatan Peserta Didik 

Skor Kriteria 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

0 Tidak Terpenuhi 

 

 Setelah data dari tiap aspek diperoleh, maka data dijumlahkan dan 

dikonversi dalam bentuk persentase kemudian diklasifikasikan dengan kriteria 

pada Tabel 3.6 dengan cara sebagai berikut. 

  
                    

             
      

Tabel 3.6 Kriteria Persentase Aspek Kegiatan Peserta Didik 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 

 

 Adapun kriteria penilaian yang digunakan sebagai pengamatan terhadap 

aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran, maka dilakukan penilaian. Kriteria 

penilaiannya adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.7 Kriteria Skor Tiap Aspek Kegiatan Guru 

Skor Kriteria 

4 Sangat Baik 

3 Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

0 Tidak Terpenuhi 

 

 Setelah data dari tiap aspek diperoleh, maka data dijumlahkan dan 

dikonversi dalam bentuk persentase kemudian diklasifikasikan dengan kriteria 

pada Tabel 3.8 dengan cara sebagai berikut. 

  
                    

             
      

Tabel 3.8 Kriteria Persentase Aspek Kegiatan Guru 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Kandangan dengan mengambil 

populasi kelas VII semester genap tahun ajaran 2013/2014. Dari populasi tersebut 

diambil tiga kelas sampel, yaitu kelas VII G sebagai kelas eksperimen 1, kelas VII 

H sebagai kelas eksperimen 2, dan kelas VII A sebagai kelas kontrol. Di samping 

itu, peneliti juga mengambil satu kelas lagi sebagai kelas ujicoba, yaitu kelas VII 

B. Kelas VII G terdiri dari 34 orang peserta didik, kelas VII H terdiri dari 36 

orang peserta didik, kelas VII A terdiri dari 33 orang peserta didik, dan kelas VII 

B terdiri dari 30 peserta didik. Daftar peserta didik dapat dilihat di Lampiran 1. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

Penelitian dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada kelas 

eksperimen 1 berupa penerapan pembelajaran menggunakan model Treffinger 

berbantuan alat peraga pada materi hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Pada kelas eksperimen 2 berupa 

penerapan pembelajaran menggunakan model Treffinger pada materi hubungan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

Sedangkan pada kelas kontrol diterapkan pembelajaran yang selama ini digunakan 

oleh guru mata pelajaran yang mengampu di sekolah, yaitu metode ekspositori. 

90 
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Penelitian dilakukan dalam tiga kali pertemuan, baik pada kelas 

eksperimen 1, eksperimen 2, maupun pada kelas kontrol. Alokasi waktu untuk 

masing-masing pertemuan adalah 2 jam pelajaran (2 x 40 menit). Waktu 

pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 17 Maret 2014 – 6 April 2014 dengan 

perincian dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 Rincian Pelaksanaan Penelitian 

No Hari, tanggal Kelas 

1 Selasa, 18 Maret 2014 VII G, VII A 

2 Rabu, 19 Maret 2014 VII H 

3 Kamis, 20 Maret 2014 VII H, VII G 

4 Sabtu, 22 Maret 2014 VII A 

5 Selasa, 1 April 2014 VII G, VII A 

6 Rabu, 2 April 2014 VII H 

7 Kamis, 3 April 2014 VII H, VII G 

8 Sabtu, 5 April 2014 VIIA 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Data Awal 

4.2.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Seperti yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, data awal yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari nilai ujian akhir semester (UAS) 

semester gasal peserta didik kelas sampel, yaitu kelas VII A, kelas VII G, dan 

kelas VII H. Terlebih dahulu, peneliti akan menyajikan deskripsi singkat dari data 

awal yang diperoleh. Sedangkan nilai UAS semua peserta didik pada kelas sampel 

telah peneliti sajikan dalam Lampiran 1. 
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Tabel 4.2 Tabel Perolehan Nilai UAS Peserta Didik 

Data Kelas kontrol 

(VII A) 

Kelas eksperimen 1 

(VII G) 

Kelas eksperimen 2 

(VII H) 

Rata-rata 62,4545 62,765 61,181 

Varians 84,9432 95,2157 127,8308 

Simpangan baku 9,2165 9,7578 11,3062 

Skor terendah 45 48 40 

Skor tertinggi 83 87 80 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Chi kuadrat untuk menguji 

normalitas data awal. Setelah data awal diuji dengan statistik tersebut ternyata 

diperoleh    = 0,944 dan   (   )(   )   
 
      = 11,4. Karena    

  (   )(   ), maka H0 diterima. Dengan demikian, data awal yang diperoleh 

berdistribusi dengan normal. Untuk perhitungannya, peneliti telah menjelaskan 

dalam lampiran tersendiri pada Lampiran 2. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Sedangkan untuk menguji homogenitas data awal, peneliti menggunakan 

uji Bartlett. Berdasarkan perhitungan yang peneliti sajikan dalam Lampiran 3, 

diperoleh bahwa    = 1,535 dan   (   )(   )   
 
      = 5,99. Dari perolehan 

nilai Chi kuadrat tersebut, terlihat bahwa      (   )(   ). Dengan demikian, 

H0 diterima. Artinya data awal yang diperoleh mempunyai varians yang homogen. 

4.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

Selanjutnya, peneliti menguji kesamaan dua rata-rata nilai UTS kelas 

kontrol, eksperimen 1 dan eksperimen 2. Karena data awal yang diperoleh 

ternyata normal dan homogen, maka peneliti menggunakan uji anava dalam 
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perhitungan (Lampiran 4). Dari perhitungan tersebut diperoleh        = 0,2399 

dan        =  (  *(   ) (   )+) = 3,09 (dengan k = 3, dan N = 103).  Karena 

               maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata 

yang signifikan antara kelas kontrol, eksperimen 1, dan eksperimen 2. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa peserta didik mempunyai kemampuan yang 

sama sebelum dikenai perlakuan. 

4.2.2 Analisis Hasil Tes 

Sama seperti data awal, peneliti juga melakukan analisis terhadap data 

akhir yang diperoleh dari skor posttest, yaitu skor dari tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis. Data nilai posttest ketiga kelas sampel dapat dilihat di 

Lampiran 24. Analisis terdiri dari analisis uji normalitas, uji homogenitas, uji 

proporsi, dan uji kesamaan dua rata-rata. Akan tetapi, sebelumnya peneliti akan 

memberikan deskripsi singkat tentang skor kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang diperoleh dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam tabel berikut. 

Tabel 4.3 Deskripsi Perolehan Skor Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Data Kelas kontrol Kelas eksperimen 1 Kelas eksperimen 2 

Rata-rata 71,667 84,147 79,556 

Varians 24,354 52,008 39,682 

Simpangan baku 4,935 7,212 6,299 

Skor terendah 62 68 65 

Skor tertinggi 82 95 90 

 

4.2.2.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Setelah semua skor kemampuan berpikir kreatif matematis diperoleh, 

maka dilakukan pengujian normalitas terhadapnya. Sama halnya dengan 
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pengujian normalitas pada data awal, peneliti masih menggunakan uji Chi kuadrat 

untuk menguji normalitas data tersebut. Setelah data akhir diuji dengan statistik 

tersebut ternyata diperoleh    = 3,671 dan   (   )(   )   
 
      = 9,49. Karena 

     (   )(   ), maka H0 diterima. Dengan demikian, data awal yang 

diperoleh berdistribusi dengan normal. Untuk perhitungannya, peneliti telah 

menjelaskan dalam Lampiran 25. 

4.2.2.2 Uji Homogenitas Data Akhir 

Sama seperti pengujian yang dilakukan pada data awal, peneliti menguji 

homogenitas skor tes kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dengan 

menggunakan uji Bartlett. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa    = 4,563 

dan   (   )(   )   
 
             Karena        

          
  maka H0 diterima 

dan skor kemampuan berpikir kreatif matematis yang diperoleh mempunyai 

varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

26. 

4.2.2.3 Uji Hipotesis 

4.2.2.3.1  Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1 pada materi 

geometri mencapai ketuntasan. Diketahui dari data bahwa jumlah peserta didik 

yang tuntas dengan KKM 67 sebanyak 34 dari jumlah peserta didik pada kelas 

tersebut yaitu 34, sehingga besar persentase ketuntasan klasikal 100%. Karena 

batas ketuntasan klasikal sebesar 75%, maka kelas eksperimen 1 tuntas secara 
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klasikal. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi ketuntasan klasikal dengan uji 

proporsi. 

Dalam perhitungan pencapaian nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis terhadap nilai ketuntasan klasikal, rumusan hipotesisnya adalah 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen 1 tidak mencapai ketuntasan klasikal. Dan       

  artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas 

eksperimen 1 mencapai ketuntasan klasikal. 

 Karena                  = 1,64 dimana         didapat dari daftar 

normal baku dengan peluang (0,5- ), maka    ditolak. Jadi, rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1 mencapai 

ketuntasan klasikal. Perhitungan ketuntasan klasikal kelas eksperimen 1 dapat 

dilihat pada Lampiran 27. 

4.2.2.3.2  Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas eksperimen 2 pada materi 

geometri mencapai ketuntasan. Diketahui dari data bahwa jumlah peserta didik 

yang tuntas dengan KKM 67 sebanyak 35 dari jumlah peserta didik pada kelas 

tersebut yaitu 36, sehingga besar persentase ketuntasan klasikal 97%. Karena 

batas ketuntasan klasikal sebesar 75%, maka kelas eksperimen 2 tuntas secara 

klasikal. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi ketuntasan klasikal dengan uji 

proporsi. 



96 

 

 

 

Dalam perhitungan pencapaian nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis terhadap nilai ketuntasan klasikal, rumusan hipotesisnya adalah 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas eksperimen 2 tidak mencapai ketuntasan klasikal. Dan       

  artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas 

eksperimen 2 mencapai ketuntasan klasikal. 

 Karena                  = 1,64 dimana         didapat dari daftar 

normal baku dengan peluang (0,5- ), maka    ditolak. Jadi, rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas eksperimen 2 mencapai 

ketuntasan klasikal. Perhitungan ketuntasan klasikal kelas eksperimen 2 dapat 

dilihat pada Lampiran 28. 

4.2.2.3.3 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis 3 digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas kontrol pada materi geometri 

mencapai ketuntasan. Diketahui dari data bahwa jumlah peserta didik yang tuntas 

dengan KKM 67 sebanyak 29 dari jumlah peserta didik pada kelas tersebut yaitu 

33, sehingga besar persentase ketuntasan klasikal 88%. Karena batas ketuntasan 

klasikal sebesar 75%, maka kelas kontrol tuntas secara klasikal. Selanjutnya 

dilakukan uji signifikansi ketuntasan klasikal dengan uji proporsi. 

Dalam perhitungan pencapaian nilai rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis terhadap nilai ketuntasan klasikal, rumusan hipotesisnya adalah 

        artinya rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

pada kelas kontrol tidak mencapai ketuntasan klasikal. Dan         artinya 
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rata-rata kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas kontrol 

mencapai ketuntasan klasikal. 

 Karena                  = 1,64 dimana         didapat dari daftar 

normal baku dengan peluang (0,5- ), maka    diterima. Jadi, rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik pada kelas kontrol mencapai 

ketuntasan klasikal. Perhitungan ketuntasan klasikal kelas kontrol dapat dilihat 

pada Lampiran 29. 

4.2.2.3.4 Uji Hipotesis 4 

Selanjutnya, peneliti akan menguji kesamaan rata-rata skor kemampuan 

berpikir kreatif matematis antara kelas kontrol, eksperimen 1, dan eksperimen 2. 

Diketahui rata-rata skor kemampuan berpikir kreatif matematis pada kelas 

eksperimen 1, eksperimen 2, dan kelas kontrol masing-masing 84,15, 79,56, dan 

71,67. Dilakukan uji signifikasi dengan uji anava. Hipotesis yang diambil adalah 

        . Sedangkan hipotesis tandingannya adalah paling sedikit satu tanda 

sama dengan tidak berlaku. 

Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan statistik uji 

anava. Dari perhitungan tersebut diperoleh        = 34,304 dan        = 

 (  *(   ) (   )+) = 3,09 (dengan k = 3, dan N = 103).  Karena                

maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelas 

kontrol, eksperimen 1, dan eksperimen 2. Perhitungan uji lanjut dapat dilihat pada 

Lampiran 30. 
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4.2.2.3.5 Uji Hipotesis 5 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan uji lanjut untuk menentukan rata-

rata kemampuan berpikir kreatif mana kah yang lebih baik antara kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Hipotesis yang diambil adalah      . 

Sedangkan hipotesis tandingannya adalah      . Dengan    adalah rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1, dan    adalah rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2.  

Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan uji lanjut LSD 

(Least Significance Difference). Dari perhitungan tersebut diperoleh           

dan     
 
 
       .  Karena         

 
 
 maka H0 ditolak. Artinya rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1 lebih baik daripada kelas 

eksperimen 2. 

4.2.2.3.6 Uji Hipotesis 6 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan uji lanjut untuk menentukan rata-

rata kemampuan berpikir kreatif mana kah yang lebih baik antara kelas 

eksperimen 2 dan kelas kontrol. Hipotesis yang diambil adalah      . 

Sedangkan hipotesis tandingannya adalah      . Dengan    adalah rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2, dan    adalah rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol.  

Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan uji lanjut LSD 

(Least Significance Difference). Dari perhitungan tersebut diperoleh           

dan     
 
 
       .  Karena         

 
 

 maka H0 ditolak. Artinya rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 2 lebih baik daripada kelas kontrol. 
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4.2.2.3.7 Uji Hipotesis 7 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan uji lanjut untuk menentukan rata-

rata kemampuan berpikir kreatif mana kah yang lebih baik antara kelas 

eksperimen 1 dan kelas kontrol. Hipotesis yang diambil adalah      . 

Sedangkan hipotesis tandingannya adalah      . Dengan    adalah rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1, dan    adalah rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas kontrol.  

Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti menggunakan uji lanjut LSD 

(Least Significance Difference). Dari perhitungan tersebut diperoleh           

dan     
 
 
       .  Karena         

 
 
 maka H0 ditolak. Artinya rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif kelas eksperimen 1 lebih baik daripada kelas kontrol. 

Dari ketiga kelompok sampel, kelas eksperimen 1 dapat dinyatakan 

memperoleh hasil yang paling baik dibandingkan dengan kelas eksperimen 2 dan 

kelas kontrol. Perhitungan uji hipotesis 5, 6, dan 7 selengkapnya dapat dilihat di 

Lampiran 31. 

4.2.3 Analisis Aktivitas Peserta Didik 

 Proses pembelajaran yang dilakukan pada dua kelas eksperimen dan satu 

kelas kontrol dilakukan dengan memperhatikan aktivitas peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran yang digambarkan pada Gambar 4.1 seperti berikut. 
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Gambar 4.1 Grafik Hasil Lembar Pengamatan terhadap Aktivitas Peserta Didik 

pada Kelas Eksperimen 1, Eksperimen 2, dan Kontrol 

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa aktivitas peserta didik pada kelas 

eksperimen memiliki kriteria sangat baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

baik eksperimen 1 dan eksperimen 2 dengan persentase masing-masing 88,89% 

dan 82,22%. Pada kelas kontrol  aktivitas peserta didik memiliki kriteria baik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan persentase 71,11%. Berdasarkan 

data dan perhitungan pada Lampiran 38-43 menghasilkan kesimpulan bahwa 

persentase keaktifan peserta didik pada pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga lebih tinggi dari persentase keaktifan peserta didik pada 

pembelajaran model Treffinger dan ekspositori. 

4.2.4 Analisis Aktivitas Guru 

 Proses pembelajaran yang dilakukan pada dua kelas eksperimen dan satu 

kelas kontrol dilakukan dengan memperhatikan aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang digambarkan pada Gambar 4.2 seperti berikut. 
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Gambar 4.2 Grafik Hasil Lembar Pengamatan terhadap Aktivitas Guru 

pada Kelas Eksperimen 1, Eksperimen 2, dan Kontrol 

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa aktivitas guru pada kelas 

eksperimen 1, eksperimen 2, dan kelas kontrol memiliki kriteria sangat baik 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan persentase masing-masing 

92,42%, 90,83% dan 86,67%. Berdasarkan data dan perhitungan pada Lampiran 

32-37 menghasilkan kesimpulan bahwa persentase aktivitas guru pada 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga lebih tinggi dari persentase 

aktivitas guru pada pembelajaran model Treffinger dan ekspositori. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pelaksanaan Model Treffinger Berbantuan Alat Peraga 

Penelitian di kelas sampel dilaksanakan dalam empat kali pertemuan  yang 

terbagi menjadi tiga kali penyampaian materi dan satu kali posttest. Posttest yang 

diberikan berupa pemberian soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis untuk 
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materi hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga. 

Selama penelitian berlangsung, banyak kejadian menarik yang peneliti 

jumpai. Kejadian-kejadian tersebut sangat berkaitan erat dengan landasan teori 

yang telah peneliti sebutkan pada bab sebelumnya. Kejadian pertama diawali 

ketika peneliti memberikan serangkaian tugas kepada masing-masing untuk 

membuat alat peraga dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga berdasarkan 

kreatifitas peserta didik namun tetap sesuai dengan konsep garis dan sudut pada 

pertemuan sebelumnya. Ternyata masing-masing peserta didik membuat alat 

peraga yang berbeda sesuai kreatifitas masing-masing. Dari 34 orang peserta didik 

semuanya membuat alat peraga, namun sejumlah 10 buah alat peraga 

menggunakan konsep yang salah karena menamakan sudut dengan angka, namun 

setelah diberikan bimbingan oleh peneliti, 10 orang peserta didik tersebut bisa 

memperbaiki alat peraganya sehingga sesuai dengan konsep garis dan sudut. 
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Gambar 4.3 Alat Peraga yang dibuat oleh Peserta Didik 

Kejadian menarik yang kedua adalah ketika peneliti memulai untuk  

menggali gagasan peserta didik untuk menemukan hubungan garis dan sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, tanpa terlebih dahulu 

ada penjelasan materi dari peneliti, peserta didik menuliskan gagasan awalnya 

berdasarkan pengetahuan mengenai materi prasyarat, kemudian melakukan 
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percobaan untuk membuktikan gagasannya sendiri. Hal tersebut membuat ada 

banyak sekali gagasan yang berbeda dari masing-masing peserta didik. Namun 

pada akhirnya kesimpulan akhir yang diperoleh masing-masing peserta didik 

sama. 

 
Gambar 4.4 Gagasan Awal dan Kesimpulan Akhir dari Peserta Didik 1 
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Gambar 4.5 Gagasan Awal dan Kesimpulan Akhir dari Peserta Didik 2 

Tahapan belajar tersebut semakin mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif matematis sesuai dengan pembelajaran kreatif model Treffinger (Huda, 

2013: 23). Selain itu peserta didik juga lebih aktif mengungkapkan gagasannya 

karena 50% dari mereka mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan oleh peneliti. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip pengembangan 

kreatif seseorang yang telah disebutkan oleh Munandar (2009: 35) dimana 

kemampuan seseorang untuk menjadi kreatif akan terpupuk manakala 

pendapatnya dihargai dan diberikan kesempatan untuk mengungkapkannya. 

Kejadian menarik ketiga adalah ketika peneliti memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mempresentasikan gagasan yang dimilikinya 

mengenai hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga, peneliti tidak perlu memilih peserta didik secara acak karena 
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sebanyak 8 peserta didik yang langsung mengacungkan tangan, dan akhirnya 

seorang peserta didik yang pertama kali mengacungkan tangan yang terpilih untuk 

mempresentasikan hasil kinerjanya. Ketika menyebutkan contoh sudut sehadap, 

peserta didik tersebut hanya menyebutkan dua sudut sehadap. Kemudian peneliti 

menanyakan apakah masih ada contoh sudut sehadap lainnya kepada peserta didik 

tersebut. Beberapa saat kemudian dia menambahkan contoh sudut sehadap 

lainnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa anak akan menjadi lebih kreatif ketika 

dirinya diberikan waktu untuk berpikir, merenung, dan membiarkan anak untuk 

mengambil keputusan sendiri (Munandar, 2009). Ketika peneliti menanyakan 

kembali kepada peserta didik apakah ada contoh sudut sehadap lainnya, peneliti 

sedang berusaha untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk berpikir dan 

merenungkan kembali jawaban yang diberikan hingga akhirnya dia mengambil 

keputusan yang tepat. 

 
Gambar 4.6 Peserta Didik sedang Menyampaikan Gagasannya 

dengan Presentasi 
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Kejadian menarik keempat adalah ketika peneliti memberikan tugas rumah 

kepada peserta didik untuk membuat soal beserta penyelesaiannya mengenai 

materi hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga, dengan catatan masing-masing peserta didik tidak boleh 

menggunakan soal yang sama. Pada waktu pertemuan selanjutnya soal yang 

dibuat oleh peserta didik sangat bervariasi, ada yang sangat sederhana, tapi ada 

juga yang menggunakan kasus dalam kehidupan sehari-hari dengan penyelesaian 

yang kompleks. Ketika ditanya apakah soal tersebut dibuat sendiri, beberapa 

peserta didik menjawab bahwa soal tersebut dicari melalui internet dan buku 

paket matematika dengan mengganti angkanya. Kejadian tersebut juga 

menunjukkan bahwa peserta didik menggunakan kemampuan berpikir kreatif 

matematis dalam menyelesaikan tugas rumah. 

 
Gambar 4.7 Hasil Tugas Rumah Peserta Didik 1 
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Gambar 4.8 Hasil Tugas Rumah Peserta Didik 2 

Kejadian menarik kelima peneliti temukan pada kelas kontrol. Pada saat 

pembelajaran berlangsung, tidak sedikit peserta didik yang merasa bosan karena 

materi disampaikan dengan metode ekspositori saja, meskipun sudah 

menggunakan media power point. Di samping itu, ada beberapa peserta didik 

yang kurang memperhatikan penjelasan peneliti dan tidak mencatat materi yang 

peneliti sampaikan. Dan karena peserta didik hanya menerima secara pasif 

pengetahuan dari peneliti, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

tidak dapat berkembang dengan optimal. Menurut peneliti, hal tersebut tidak akan 

terjadi jika pembelajaran di kelas menerapkan model Treffinger.  
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Gambar 4.9 Suasana dalam Penerapan Model Ekspositori 

Dari kegiatan ini peneliti membuat kesimpulan bahwa penerapan model 

Treffinger berbantuan alat peraga dalam pembelajaran sangat berguna bagi 

pengajar karena peserta didik mempunyai kesempatan untuk terlibat aktif di 

dalamnya dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis 

untuk menyelesaikan masalah. Hal ini akan memudahkan pengajar dalam 

menyampaikan materi dan juga membantu peserta didik untuk membangun 

pengetahuan yang disampaikan oleh pengajar. Dengan demikian, akan terjadi 

simbiosis mutualisme antara pengajar dan peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung.  

4.3.2 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

4.3.2.1 Soal Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Sebelum membahas ketercapaian kelas sampel pada kemampuan berpikir 

kreatif matematis, terlebih dahulu peneliti akan menyajikan beberapa soal untuk 
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menguji kemampuan berpikir kreatif peserta didik beserta penjelasan skoring dan 

penglasifikasian aspek yang akan diukur dari soal tersebut. Sebagai contoh, 

peneliti akan mengambil soal nomor 2. 

Soal nomor 2. 

2.  

 

 

 

 

 

Aspek yang dinilai dari soal di atas adalah keluwesan dalam menjawab 4 

aspek indikator berpikir kreatif matematis.. 

1) Kelancaran (fluency) 

2) Keaslian (originality) 

3) Keluwesan (flexibility) 

4) Kerincian (elaboration) 

Rubrik penskoran: 

1) Peserta didik membuat sketsa gambar 

Skor Kriteria 

0 Tidak membuat sketsa gambar 

1 Membuat sketsa gambar dengan tidak lengkap 

2 Membuat sketsa gambar dengan benar 

 

A 

B 
1 

1 2 

3 

3 4 

4 

2 

Jika diketahui 

0

2 )453(  xA dan 

0

3 )235(  xB  

a. Tentukan nilai x! 

a. Tentukan besar 
1B   dengan minimal 2 cara berbeda! 
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2) Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal  

Skor Kriteria 

0 Tidak menuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan 

1 Menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dengan tidak 

lengkap 

2 Menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dengan benar 

 

3) Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan sudut untuk memperoleh 

persamaan dan menemukan nilai x 

Skor Kriteria 

0 Tidak melakukan proses perhitungan 

1 Melakukan proses perhitungan yang salah 

2 Melakukan proses perhitungan dengan benar namun tidak lengkap 

3 Melakukan proses perhitungan dengan benar 

4 Melakukan proses perhitungan dengan benar dan rinci 

 

4) Peserta didik memperoleh minimal dua buah alternatif cara penyelesaian 

Skor Kriteria 

0 Tidak menuliskan penyelesaian 

1 Menuliskan satu cara penyelesaian 

2 Menuliskan dua atau lebih cara penyelesaian 
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 Pada gambar 4.10 berikut akan diberikan salah satu contoh jawaban 

peserta didik pada soal nomor 2 di atas. 

 
Gambar 4.10 Contoh Jawaban Peserta Didik pada Soal Posttest 

 Pada gambar 4.10 di atas terlihat bahwa peserta didik mampu mencari 

alternatif cara penyelesaian yang lain untuk menemukan satu jawaban yang sama 

dan benar. Selain itu peserta didik juga mampu untuk memandang suatu masalah 

dari sudut pandang masing-masing. Beberapa peserta didik mengungkapkan 

berbagai cara penyelesaian yang berbeda namun mempunyai jawaban yang sama. 

4.3.2.2 Kelas Kontrol 

Seperti yang peneliti paparkan dalam pembahasan sebelumnya, kelas 

kontrol diberikan perlakuan dengan menerapkan metode ekspositori selama 

pembelajaran. Setelah materi disampaikan secara keseluruhan, peneliti 
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memberikan posttest kepada peserta didik di kelas tersebut berupa tes kemampuan 

berpikir kreatif dengan materi hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga. Dari pelaksanaan tes tersebut, diperoleh bahwa 

skor tertinggi yang diperoleh oleh peserta didik di kelas kontrol adalah 82, 

sedangkan skor terendahnya adalah 62. Rata-rata skor yang diperoleh dalam kelas 

tersebut mencapai 71,67 dengan rentang skor dari 0 sampai dengan 100. Dalam 

hal ketuntasan belajar, peserta didik pada kelas ini dengan KKM  67 dan 

ketuntasan klasikal sebanyak 75%, dapat mencapai ketuntasan. Pada pelaksanaan 

pembelajaran ekspositori terdapat beberapa kendala sebagai berikut. 

(1) Peneliti belum bisa menguasai kelas sepenuhnya. Pada saat melaksanakan 

pembelajaran, peneliti belum bisa mendapatkan perhatian seluruh peserta 

didik sehingga materi yang disampaikan belum bisa optimal. 

(2) Pada saat pembelajaran dilaksanakan, tidak terjadi umpan balik yang baik 

antara peserta didik dengan peneliti. Misalnya, pada saat peneliti menerangkan 

materi, masih ada sebagian peserta didik yang berbicara sendiri, mengabaikan 

peneliti, atau mengganggu peserta didik lain. Ada juga beberapa peserta didik 

yang tidak mencatat materi ketika pembelajaran berlangsung. 

(3) Tipe soal posttest dan penskorannya berbeda dengan tipe soal yang biasanya 

dikerjakan. Seperti pada contoh soal di atas, Biasanya peserta didik hanya 

diminta untuk mencari satu jawaban yang tepat. Tapi karena soal di atas juga 

mengukur keluwesan dalam menjawab (flexibility) maka peserta didik juga 

diminta untuk menuliskan alternatif jawaban lebih dari satu.   
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(4) Waktu pengerjaan yang kurang. Soal posttest yang terdiri atas tujuh butir soal 

hanya diberikan alokasi waktu pengerjaan selama 2 jam pelajaran (2 x 45 

menit).  

4.3.2.3 Kelas Eksperimen 2 

Sama halnya seperti pada kelas kontrol, penelitian pada kelas eksperimen 

2 juga dilakukan dalam empat kali pertemuan yang terdiri dari tiga kali materi dan 

satu kali posttest. Kelas eksperimen 2 merupakan kelas yang dikenai perlakuan 

berupa penerapan model Treffinger. Setelah materi pembelajaran disampaikan 

seluruhnya, peserta didik diberikan posttest kemampuan berpikir kreatif 

matematis untuk materi hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga. Dari posttest tersebut, diperoleh hasil skor kemampuan 

berpikir kreatif yang dicapai oleh peserta didik mempunyai rata-rata sebesar 79,56 

dengan skor terendahnya adalah 65 dan skor tertingginya adalah 90 dari rentang 0 

sampai 100. Kriteria tuntas pada kelas eksperimen 2 sama dengan kriteria tuntas 

pada kelas kontrol. Peserta didik dikatakan tuntas jika nilai hasil belajar yang 

diperolehnya mencapai atau di atas KKM, yaitu 70 (nilai  > 70). 

Meskipun hasil pengukuran kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik pada kelas eksperimen 2 lebih baik daripada kelas kontrol, namun pada 

pelaksanaan pembelajarannya terdapat beberapa kendala sebagai berikut. 

(1) Peneliti kurang bisa mengatur alokasi waktu pembelajaran, sehingga terkesan 

kekurangan waktu untuk menyampaikan materi. Penerapan model Treffinger 

pada kenyataannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga peneliti 
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harus pandai membagi waktu untuk menyampaikan materi, menggali gagasan 

peserta didik, dan memberikan latihan-latihan soal kepada peserta didik. 

(2) Peserta didik cukup sulit membuktikan gagasannya mengenai materi 

hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis seajar dipotong oleh garis 

ketiga, karena materi tersebut membutuhkan suatu penjelasan konkrit. 

(3) Alokasi waktu pengerjaan posttest yang kurang. Sama seperti peserta didik 

pada kelas kontrol, peserta didik pada kelas eksperimen 1 pun merasa 

kekurangan waktu untuk mengerjakan soal post test. 

Dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, peneliti 

merekomendasikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:  

(1) Peneliti meningkatkan kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik. 

Diantaranya dengan mempersiapkan materi pelajaran dan rencana 

pembelajaran dengan lebih baik lagi, lebih sabar dan perhatian dalam 

menghadapi peserta didik, menyadari akan adanya perbedaan kemampuan 

peserta didik dalam matematika sehingga peneliti dapat memberikan 

perlakuan yang berbeda pula tergantung kebutuhan. 

(2) Dalam pembelajaran yang menuntut peserta didik mempunyai gagasan-

gagasan baru sebaiknya dibuat pembuktian konkrit misalnya materi hubungan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

menggunakan alat peraga. 

(3) Manajemen waktu yang lebih baik untuk pengerjaan soal posttest. Manajemen 

ini dapat dilakukan dengan menyusun soal dari tingkat kesukaran rendah ke 
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tinggi. Dengan demikian, peserta didik akan terbantu secara moril ketika 

mengerjakan soal posttest. 

4.3.2.4 Kelas Eksperimen 1 

Sama halnya seperti pada kelas kontrol, penelitian pada kelas eksperimen 

1 juga dilakukan dalam empat kali pertemuan yang terdiri dari tiga kali materi dan 

satu kali posttest. Kelas eksperimen 1 merupakan kelas yang dikenai perlakuan 

berupa penerapan model Treffinger berbantuan alat peraga. Setelah materi 

pembelajaran disampaikan seluruhnya, peserta didik diberikan posttest 

kemampuan berpikir kreatif matematis untuk materi hubungan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. Dari posttest tersebut, 

diperoleh hasil skor kemampuan berpikir kreatif yang dicapai oleh peserta didik 

mempunyai rata-rata sebesar 84,15 dengan skor terendahnya adalah 68 dan skor 

tertingginya adalah 95 dari rentang 0 sampai 100. Kriteria tuntas pada kelas 

eksperimen 1 sama dengan kriteria tuntas pada kelas kontrol. Peserta didik 

dikatakan tuntas jika nilai hasil belajar yang diperolehnya mencapai atau di atas 

KKM, yaitu 70 (nilai  > 70). 

Meskipun hasil pengukuran kemampuan berpikir kreatif matematis peserta 

didik pada kelas eksperimen 1 lebih baik daripada kelas kontrol, namun pada 

pelaksanaan pembelajarannya terdapat beberapa kendala sebagai berikut. 

(1) Peneliti kurang bisa mengatur alokasi waktu pembelajaran, sehingga terkesan 

kekurangan waktu untuk menyampaikan materi. Penerapan model Treffinger 

berbantuan alat peraga pada kenyataannya membutuhkan waktu yang tidak 
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sedikit sehingga peneliti harus pandai membagi waktu untuk menyampaikan 

materi dan memberikan latihan-latihan soal kepada peserta didik. 

(2) Alokasi waktu pengerjaan posttest yang kurang. Sama seperti peserta didik 

pada kelas kontrol, peserta didik pada kelas eksperimen 1 pun merasa 

kekurangan waktu untuk mengerjakan soal post test. 

Dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, peneliti 

merekomendasikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:  

(1) Peneliti meningkatkan kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik. 

Diantaranya dengan mempersiapkan materi pelajaran dan rencana 

pembelajaran dengan lebih baik lagi, lebih sabar dan perhatian dalam 

menghadapi peserta didik, menyadari akan adanya perbedaan kemampuan 

peserta didik dalam matematika sehingga peneliti dapat memberikan 

perlakuan yang berbeda pula tergantung kebutuhan. 

(2) Manajemen waktu yang lebih baik untuk pengerjaan soal posttest. Manajemen 

ini dapat dilakukan dengan menyusun soal dari tingkat kesukaran rendah ke 

tinggi. Dengan demikian, peserta didik akan terbantu secara moril ketika 

mengerjakan soal posttest. 

Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, melalui penelitian ini 

dapat diketahui bahwa penerapan model Treffinger berbantuan alat peraga dalam 

pembelajaran matematika terutama pada materi hubungan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga dapat memberikan hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan penerapan metode ekspositori saja maupun 

dengan model Treffinger saja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan oleh Sunata (2008) yang dituangkan dalam jurnal 

berjudul penerapan pembelajaran kreatif model Treffinger dalam upaya 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Dalam penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa peserta didik yang mendapatkan pembelajaran kreatif 

model Treffinger mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

karena dengan model Treffinger proses berpikir kreatif matematis peserta didik 

lebih berkembang dengan optimal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga mencapai ketuntasan 

pada materi geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 

2013/2014 semester II. 

(2) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran model Treffinger mencapai ketuntasan pada materi geometri 

kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(3) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik menggunakan 

pembelajaran ekspositori mencapai ketuntasan pada materi geometri kelas 

VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(4) Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga, kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger, dan 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII 

SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 
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(5) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran model Treffinger pada materi 

geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester 

II. 

(6) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran model Treffinger lebih dari kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran matematika 

melalui pembelajaran ekspositori pada materi geometri kelas VII SMP N 1 

Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester II. 

(7) Kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam pembelajaran 

matematika melalui pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

lebih dari kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika melalui pembelajaran ekspositori pada materi 

geometri kelas VII SMP N 1 Kandangan tahun pelajaran 2013/2014 semester 

II. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

sebagai berikut. 

(1) Dalam proses pembelajaran matematika guru sebaiknya menggunakan variasi 

model pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran lebih menyenangkan dan 

peserta didik dapat menyerap pembelajaran dengan baik. 

(2) Guru dapat menggunakan model Treffinger berbantuan alat peraga sebagai 

salah satu alternatif model pembelajaran matematika untuk melatih 

kemampuan berpikir kreatif matematis peserta didik 

(3) Dalam proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran misal alat 

peraga sangat berguna untuk pemahaman konsep, keaktifan, dan kreativitas 

peserta didik. 
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DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL 

KELOMPOK SAMPEL 

KELAS VII G 

(EKSPERIMEN 1) 

 KELAS VII H 

(EKSPERIMEN 2) 

 KELAS VII A 

(KONTROL) 

KODE NILAI  KODE NILAI  KODE NILAI 

E1-01 55  E2-01 75  K-01 57 

E1-02 50  E2-02 48  K-02 78 

E1-03 78  E2-03 63  K-03 72 

E1-04 48  E2-04 75  K-04 65 

E1-05 66  E2-05 75  K-05 73 

E1-06 80  E2-06 73  K-06 50 

E1-07 60  E2-07 53  K-07 63 

E1-08 65  E2-08 53  K-08 55 

E1-09 58  E2-09 70  K-09 52 

E1-10 65  E2-10 69  K-10 55 

E1-11 72  E2-11 69  K-11 60 

E1-12 50  E2-12 69  K-12 60 

E1-13 68  E2-13 68  K-13 50 

E1-14 63  E2-14 43  K-14 75 

E1-15 63  E2-15 48  K-15 63 

E1-16 68  E2-16 52  K-16 62 

E1-17 57  E2-17 63  K-17 68 

E1-18 65  E2-18 60  K-18 45 

E1-19 55  E2-19 68  K-19 55 

E1-20 59  E2-20 46  K-20 53 

E1-21 87  E2-21 58  K-21 75 

E1-22 68  E2-22 50  K-22 70 

E1-23 80  E2-23 65  K-23 65 

E1-24 55  E2-24 58  K-24 58 

E1-25 65  E2-25 63  K-25 48 

E1-26 53  E2-26 63  K-26 68 

E1-27 53  E2-27 40  K-27 66 

E1-28 55  E2-28 55  K-28 65 

E1-29 75  E2-29 73  K-29 63 

E1-30 59  E2-30 55  K-30 54 

E1-31 73  E2-31 40  K-31 70 

E1-32 58  E2-32 80  K-32 83 

E1-33 58  E2-33 73  K-33 65 

E1-34 50  E2-34 50    

   E2-35 60    

   E2-36 80    

Jumlah 2134  Jumlah 2203  Jumlah 2061 

Rata 62,8  Rata 61,2  Rata 62,5 

Varians 95,26  Varians 127,83  Varians 84,94 

 

Lampiran 1 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL 
 

1. Hipotesis 

    Data berdistribusi normal 

    Data tidak berdistribusi normal  

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   diterima jika           
 
     , dalam hal lain    ditolak. 

 

 

 

 

4. Penentuan         

Untuk      dengan              diperoleh             . 

 

5. Penghitungan          

Nilai maksimal = 87  Banyak kelas = 8  s = 9,733 

Nilai minimal = 40  Panjang kelas = 6  n = 103 

Rentang = 47  Rata-rata = 61,898 

 

 

 

Lampiran 2 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

  (   )(   ) 
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Kelas 

Interval 

Batas 

Bawah 
Z 

Luas 

Daerah 

Luas 

Tiap 

Interval 
      

(     )
 

  
 

40-45 39,5 -2,30 0,4893        

46-51 45,5 -1,68 0,4535 0,0358 3,6874 4 0,026500721 

52-57 51,5 -1,07 0,3577 0,0958 9,8674 12 0,460909942 

58-63 57,5 -0,45 0,1736 0,1841 18,9623 19 0,000074953 

64-69 63,5 0,16 0,0636 0,2372 24,4316 23 0,083886383 

70-75 69,5 0,78 0,2823 0,2187 22,5261 21 0,103390343 

76-81 75,5 1,40 0,4192 0,1369 14,1007 16 0,25582705 

82-87 81,5 2,01 0,4778 0,0586 6,0358 6 0,00021234 

 87,5 2,63 0,4957 0,0179 1,8437 2 0,013250361 

         0,944052094 

 

6. Hasil 

 

 

 

 

 

Karena           
 
     , maka    diterima, artinya data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL KELOMPOK SAMPEL 

1. Hipotesis 

      
    

    
  (Varians antar kelompok homogen). 

    Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

a. Varians gabungan dari semua sampel: 

 

b. Menentukan harga satuan   dengan rumus: 

 
c. Untuk uji Bartlett digunakan statistika chi-uadrat: 

 

Keterangan: 

    varians gabungan 

    banyak sampel ke-  

    varians sampel ke-  

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   diterima jika           
 
     , dalam hal lain    ditolak. 

 

 

 

 

Lampiran 3 

   
∑(    )  

 

∑(    )
 

  (     )∑(    ) 

   (    ) {  ∑(    )     
 } 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

  (   )(   ) 
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4. Penentuan         

Untuk      dengan              diperoleh             . 

 

5. Penghitungan          

Sampel              
  (  )  

       
  (  )      

  

Eksperimen 1 34 33 95,22 2718,18 1,9291 61,73211 

Eksperimen 2 36 35 127,83 3142,12 1,9787 65,29738 

Kontrol 33 32 84,94 4474,08 2,1066 73,73224 
Jumlah 103 100 307,99 10334,38 6,0145 200,7617 

 

Langkah-langkah 

a.    103,3438 

b.       2,0143 

   201,4284 

c.          1,535 

 

6. Hasil 

 

 

 

 

 

Karena           
 
     , maka    diterima, artinya data antar kelompok 

mempunyai varians yang sama (homogen). 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL KELOMPOK SAMPEL 

  

1. Hipotesis 

             (rataan ketiga kelompok adalah sama). 

    paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (rataan ketiga kelompok 

adalah beda). 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji   dengan bantuan tabel analisis 

varians berikut. 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1      
  

 
  

Antar kelompok k-1      
  

(   )
   

 

 
 

Dalam 

Kelompok 
∑(    )      

  
∑(    )

  

Total ∑   ∑     

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   diterima jika               , dalam hal lain    ditolak dengan dk 

pembilang    , dk penyebut  ∑(    ). 

 

 

 

 

4. Penentuan        

Untuk      diperoleh dk pembilang      , dk penyebut     , 

diperoleh            . 

Lampiran 4 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan 
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5. Penghitungan         

Sampel         ∑   ∑  
  (∑  )

 

 
(∑  )

 

  
 

Eksperimen 1 34 33 2134 137082 4553956 133939,8824 

Eksperimen 2 36 35 2203 139267 4853209 134811,3611 

Kontrol 33 32 2061 131437 4247721 128718,8182 

Jumlah 103 100 6398 407786   

 

Hasil Perhitungan 

a.    397421,4 

b.    48,66359 

c. ∑   407786 

d.    10315,94 

 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 397421,4 397421,4  

Antar kelompok 2 48,66359 24,33179 0,235866 

Dalam 

Kelompok 
100 10315,94 

103,1594  

Total 103 407786   

 

6. Hasil 

 

 

 

 

Karena               , maka    diterima, artinya data memiliki rata-rata yang 

sama secara statistik. 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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KISI-KISI SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 SEBELUM UJI COBA  

 

NAMA SEKOLAH  : SMP Negeri 1 Kandangan 

MATA PELAJARAN  : Matematika 

KELAS / SEMESTER : VII / 2 

JUMLAH SOAL  : 5 

ALOKASI WAKTU  : 50 Menit 

STANDAR KOMPETENSI : GEOMETRI 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan 

ukurannya. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Aspek Bentuk Soal No. Soal 

5.2 

Memahami 

sifat-sifat 

sudut yang 

terbentuk 

jika dua garis 

berpotongan 

atau dua 

garis sejajar 

berpotongan 

dengan garis 

Garis 

dan 

sudut 

Menggambar sketsa kasus serta menentukan sudut yang 

sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam 

sepihak, dan luar sepihak jika terdapat jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

 Keluwesan 

 Keaslian 

 Kelancaran 

 Kerincian 

Uraian 1a 

 

1b 

Menentukan besar sudut jika diketahui besar sudut yang lain 

dalam bentuk konstanta dengan cara yang berbeda yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

 Kelancaran 

 Kerincian 

 Keluwesan 

 Keaslian 

Uraian 2a 

 

2b 

Menentukan besar sudut yang belum diketahui jika diketahui 

besar sudut yang lain yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga dan garis keempat 

 Keluwesan 

 Keaslian 

 Kelancaran 

Uraian 3a 

 

3b 

L
a
m

p
ira

n
 5

 

 1
3
2
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lain  Kerincian 

Menggambar sketsa kasus serta menemukan besar sudut yang 

ditanyakan dengan memanfaatkan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga pada kasus 

kontekstual 

 Kelancaran 

 Kerincian 

 Keluwesan 

 Keaslian 

Uraian 4 

Menggambar kasus dua garis sejajar di potong oleh garis ketiga 

dan menentukan besar sudut yang terbentuk 
 Kelancaran 

 Kerincian 

 Keluwesan 

 Keaslian 

Uraian 5 

 

Keterangan kriteria berpikir kreatif adalah sebagai berikut. 

1. Kelancaran (fluency) : kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara tepat. 

2. Keluwesan (flexibility) : kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui menggunakan lebih dari satu cara. 

3. Keaslian (originality) : kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui dengan menggunakan bahasa, cara, atau 

idenya sendiri. 

4. Kerincian (elaboration) : kemampuan mengembangkan, memperkaya, dan memperluas suatu gagasan sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara detail. 

 

 

 

 

 1
3
3
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SOAL UJI COBA 

ASPEK KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

NAMA SEKOLAH  : SMP Negeri 1 Kandangan 

MATA PELAJARAN  : Matematika 

KELAS / SEMESTER : VII / 2 

JUMLAH SOAL  : 5 

ALOKASI WAKTU  : 50 Menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

2) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu 

3) Tidak diperkenankan bekerjasama dengan teman 

4) Kerjakan dengan menulis apa yang diketahui, ditanya,dan apa 

jawabannya tiap soal dengan rapi 

5) Kerjakan dengan menggunakan bahasa, cara atau ide sendiri 

6) Kerjakan dengan rinci dan teliti dengan hal tersebutmempunyai perolehan 

skor 

7) Jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

 

1. Diketahui garis g // k. Kedua garis sejajar tersebut dipotong oleh garis 

ketiga yaitu garis l. 

a. Buatlah sketsa dari kasus tersebut dan berilah nama sudut yang 

terbentuk! 

b. Tulislah semua pasangan sudut yang sehadap, dalam berseberangan, 

luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak! 

 

2.  

 

 

 

 

3. Diketahui ruas garis AB // EC, kedua ruas garis tersebut dipotong oleh  

ruas garis FD. 

a. Gambarlah sketsa kasus tersebut! 

b. Tentukan semua sudut yang lain jika ditentukan BAC  = 35
0
 dan 

DCE  = 70
0
! 

 

Lampiran 6 

Jika diketahui 
0

2 )453(  xA dan 
0

3 )235(  xB  

a. Tentukan nilai x! 

a. Tentukan besar 
1B   dengan minimal 2 cara berbeda! 

 

A 

B 
1 

1 2 
3 

3 4 

4 

2 
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4. Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah aula besar 
yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk jajar genjang. Jika diketahui 

salah satu sudut belokan jalan sebesar 110
0
. Pada jam 9 malam Pak Totok, 

seorang penjual bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula 

tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda motor Pak Totok 

mati, berapa derajatkah Pak Totok harus berbelok pada belokan jalan 

setelah Pak Totok melewati belokan dengan sudut 110
0
? Bantulah Pak 

Totok agar Pak Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa 

dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta menentukan sudut 

pada persimpangan selanjutnya! 

 

5. Berilah Diketahui   A dan   B. Jika   A besarnya p
0
 dalam sepihak 

dengan   B besarnya 112
0
, maka gambarlah kasus tersebut dan tentukan 

nilai p
0
 ! 
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RUBRIK PENILAIAN SOAL TES UJI COBA 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

No Jawaban Aktivitas Peserta 

Didik 

Skor 

1 (1. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui : g // k dipotong oleh l 

Ditanyakan :  

a. Sketsa kasus dan memberi nama sudut yang terbentuk 

b. Menulis semua pasangan sudut sehadap, dalam berseberangan, luar 

berseberangan, dalam berseberangan, dan luar berseberangan 

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa gambar dan memberi nama sudut 

yang terbentuk)  

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menyebutkan pasangan-pasangan sudut yang 

ditentukan sejumlah 12) 

 

1. Peserta didik 

menulis apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan dari 

soal 

 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

membuat sketsa 

gambar dan 

memberi nama 

sudut yang 

terbentuk 

 

 

 

3. Peserta didik 

menyebutkan 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1(Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan benar) 

 

0 (Tidak menyebutkan 

pasangan sudut atau 

L
a
m

p
ira

n
 7

 

1
3
6
 

g k 

Q P 
1 2 

3 4 
4 1 

2 3 

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 
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b. Sehadap 

1) 
41 QdenganP   

2) 
12 QdenganP   

3) 23 QdenganP   

4) 34 QdenganP   

Dalam berseberangan 

1) 32 QdenganP   

2) 43 QdenganP   

Luar berseberangan 

1) 
21 QdenganP   

2) 
14 QdenganP   

Dalam sepihak 

1) 
42 QdenganP   

2) 33 QdenganP   

Luar sepihak 

1) 
11 QdenganP   

2) 24 QdenganP   
 
 

 

pasangan-

pasangan sudut 

yang ditentukan 

sejumlah 12 

menyebutkan dan salah) 

1 (Menyebutkan 1 

pasangan sudut dengan 

benar) 

2 (Menyebutkan 2 

pasangan sudut dengan 

benar) 

3 (Menyebutkan 3 

pasangan sudut dengan 

benar) 

4 (Menyebutkan 4 

pasangan sudut dengan 

benar) 

5 (Menyebutkan 5 

pasangan sudut dengan 

benar) 

6 (Menyebutkan 6 

pasangan sudut dengan 

benar) 

7 (Menyebutkan 7 

pasangan sudut dengan 

benar) 

8 (Menyebutkan 8 

pasangan sudut dengan 

benar) 

9 (Menyebutkan 9 

pasangan sudut dengan 

benar) 

Aspek yang diukur: kelancaran dan kerincian 

1
3
7
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10 (Menyebutkan 10 

pasangan sudut dengan 

benar) 

11 (Menyebutkan 11 

pasangan sudut dengan 

benar) 

12 (Menyebutkan 12 

pasangan sudut dengan 

benar) 

Skor Maksimum 16 

2 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui: 
0

2 )453(  xA dan 0

3 )235(  xB  

Ditanyakan :  

a. Nilai x 

b. 1B  = . . . (minimal menggunakan 2 cara yang berbeda) 

Penyelesaian : 

(3. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan sudut untuk 

memperoleh persamaan dan menemukan nilai x) 

a. Karena 2A  dan 3B  merupakan pasangan sudut luar sepihak, maka 

1. Peserta didik 

membuat sketsa 

gambar 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

menulis apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan dari 

soal 

 

 

 

 

 

 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

1
3
8
 

A 

B 
1 

1 2 
3 

3 4 

4 

2 
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2A  + 3B = 0180  

000 180)235()453(  xx  
000 180688  x  

00 1128  x  
00 14 x  

000000

2 87)4542()4514.3()453(  xA  
 

 

 

(4. Peserta didik memperoleh minimal 2 buah alternatif jawaban) 
b. Cara 1 

1A  + 2A = 0180   (Pasangan sudut berpelurus) 
000

1 9387180  A  

1B = 1A  = 093    (Pasangan sudut sehadap) 

Cara 2 

Karena  13 BB                 (bertolak belakang) 

Maka 0

1 93B  

Jadi 0

1 93B . 

Cara 3 

Karena 0

22 87 AB  (Pasangan sudut sehadap) 

Maka 
000

2

0

1 9387180180  BB  

(Pasangan sudut berpelurus) 

Jadi 0

1 93B . 

Cara 4 

3. Peserta didik 

menggunakan 

sifat-sifat 

pasangan sudut 

untuk 

memperoleh 

persamaan dan 

menemukan nilai 

x 

 

 

 

 

4. Peserta didik 

memperoleh 

minimal 2 buah 

alternatif 

jawaban 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

dan rinci) 

 

0 (Tidak menuliskan 

alternatif jawaban) 

1 (Menuliskan 1 alternatif 

jawaban dengan benar) 

2 (Menuliskan 2 atau lebih 

alternatif jawaban dengan 

benar) 

 

Aspek yang diukur: kelancaran dan kerincian 

1
3
9
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Karena 000

3

0

4 8793180180  BB . 

(Pasangan sudut berpelurus) 

Maka .9387180180 000

4

0

1  BB  

(Pasangan sudut berpelurus) 

Jadi 0

1 93B . 

 

 

 

Skor Maksimum 10 

3 (1. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui : garis AB // EC 

    BAC  = 35
0
 

    DCE  = 70
0
 

Ditanyakan :  

a. Gambar sketsa kasus 

b. Menentukan semua besar sudut yang lain yaitu ECA  , ACB  , 

ABC  , ABF   

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peserta didik 

menulis apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan dari 

soal 

 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

membuat sketsa 

gambar 

 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

0 (Tidak menggambar 

sketsa) 

1 (Menggambar sketsa 

dengan salah) 

2 (Menggambar sketsa 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 

A 

F B C D 

E 

1
4
0
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(3. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut dalam 

berseberanganuntuk mencari ECA ) 

1) BACECA   = 35
0
  

(Pasangan sudut dalam berseberangan) 

(4. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ACB ) 

2)     000000 1051803570180180  ECADCEACB  

= 75
0
 

(5. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut sehadap untuk 

mencari ABC ) 

3) DCEABC  = 70
0
 (Pasangan sudut sehadap) 

(6. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ABF ) 
000 70180180  ABCABF  = 110

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut dalam 

berseberanganunt

uk mencari 

ECA  

 

 

4. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut berpelurus 

untuk mencari 

ACB  

 

 

 

5. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

3 (Menggambar sketsa 

dengan benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa 

dengan benar, lengkap, 

dan rapi dan menggunakan 

penggaris) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan 

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan 

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan 

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 

Aspek yang diukur: kelancaran dan kerincian 

1
4
1
 

 



142 

 

 

 

sudut sehadap 

untuk mencari 

ABC  

 

 

 

6. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut berpelurus 

untuk mencari 

ABF  

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan 

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

Skor Maksimum 14 

4 (1. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui         :   A = 110
0
 

Ditanyakan :   B 

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa gambar dan memberikan nama 

sudut) 

  

 

 

 

 

 

 

1. Peserta didik 

menulis apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan dari 

soal 

 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

membuat sketsa 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

110
0
 

A B 

1
4
2
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(3. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut dalam sepihak 

untuk mencari   B) 

  B merupakan pasangan sudut dalam sepihak dengan   A, maka  

 (4. Peserta didik melakukan proses perhitungan) 
  B = 180

0
 –   A = 180

0
 – 110

0
 = 70

0
 

 

 

 

(5. Peserta didik memperoleh jawaban yang tepat dan memberikan 

kesimpulan jawaban) 

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, Pak Totok harus berbelok sebesar 70
0
. 

gambar dan 

memberi nama 

sudut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut dalam 

sepihak untuk 

mencari   B 

 

 

 

4. Peserta didik 

melakukan 

proses 

1(Membuat sketsa gambar 

dengan salah tanpa 

memberi nama sudut) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan salah dengan 

memberi nama sudut) 

3 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar tanpa 

memberi nama sudut) 

4 (Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan benar) 

5 (Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan benar dan rapi) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

2 (Menuliskan   B tanpa 

menggunakan sifat sudut) 

4 (Menuliskan   B 

dengan menggunakan sifat 

sudut) 

 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan perhitungan 

Aspek yang diukur: kelancaran dan kerincian 

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 

1
4
3
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perhitungan 

 

 

 

 

5. Peserta didik 

memperoleh 

jawaban yang 

tepat dan 

memberikan 

kesimpulan 

jawaban 

dengan salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Melakukan perhitungan 

dengan benar dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

kesimpulan atau 

kesimpulan salah) 

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

Skor Maksimum 15 

5 (1. Peserta didik menuliskan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan 

dari soal) 

Diketahui :   A = p
0
 dalam sepihak dengan   B = q

0
 = 112

0
 

Ditanyakan : gambar kasus dan nilai p
0 

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik menggambar sketsa dari permasalahan yang 

diketahui) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peserta didik 

menuliskan hal-

hal yang 

diketahui dan 

ditanyakan dari 

soal 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

menggambar 

sketsa dari 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

0 (Tidak menggambar 

sketsa) 

1 (Menggambar sketsa 

A 

B 

1
4
4
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(3. Peserta didik menghitung besar sudut p
0
 dengan memanfaatkan 

sifat pasangan sudut dalam sepihak) 

Karena   Adan   B merupakan pasangan sudut dalam sepihak maka, 

180
0
 =   A +   B  180

0
 = p

0
 + 112

0
 

    p
0
 = 180

0
 - 112

0
 

    p
0
 = 68

0
 

Jadi, nilai p
0
 = 68

0
. 

 

 

 

permasalahan 

yang diketahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peserta didik 

menghitung besar 

sudut p
0
 dengan 

memanfaatkan 

sifat pasangan 

sudut dalam 

sepihak 

dengan salah) 

2 (Menggambar sketsa 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

3 (Menggambar sketsa 

dengan benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa 

dengan benar, lengkap, 

dan rapi) 

 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

dan rinci) 

Skor Maksimum 10 

Total skor 65 

 

 

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 

Aspek yang diukur: kelancaran dan kerincian 

1
4
5
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DAFTAR NILAI HASIL UJI COBA 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

NO. KODE NILAI 

1. UC-01 77 

2. UC-02 37 

3. UC-03 43 

4. UC-04 73 

5. UC-05 34 

6. UC-06 58 

7. UC-07 67 

8. UC-08 85 

9. UC-09 49 

10. UC-10 36 

11. UC-11 30 

12. UC-12 40 

13. UC-13 45 

14. UC-14 38 

15. UC-15 47 

16. UC-16 19 

17. UC-17 50 

18. UC-18 65 

19. UC-19 49 

20. UC-20 87 

21. UC-21 53 

22. UC-22 29 

23. UC-23 44 

24. UC-24 66 

25. UC-25 48 

26. UC-26 79 

27. UC-27 71 

28. UC-28 35 

29. UC-29 74 

30. UC-30 23 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 
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ANALISIS VALIDITAS, DAYA PEMBEDA, INDEKS KESUKARAN, DAN RALIABILITAS SOAL UJI COBA 

No. Kode Nama 
No. Soal 

Nilai 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 

1 UC-20 NOK HALIMAH 4 12 6 4 5 5 10 10 86 

2 UC-08 EVA KURNIASARI 2 12 4 5 6 5 12 8 83 

3 UC-26 

USWATUN 

OKTAVIYANI 4 12 4 3 3 6 12 10 83 

4 UC-01 

ALFA SYARIFATUL 

MUNA 4 12 3 3 5 5 12 10 83 

5 UC-29 WULAN MAULANI 3 12 4 3 3 5 13 10 82 

6 UC-04 DIANA SHEPTIANI 4 12 4 3 3 5 10 8 75 

7 UC-27 

WILUJENG DWI 

AYUNI 4 12 4 3 3 5 10 8 75 

8 UC-07 ERNI MAFRUROH 4 6 1 4 2 7 13 9 71 

9 UC-24 SRI ROKHAYATI 3 12 4 3 4 2 8 9 69 

10 UC-18 

NISWATUN 

KHASANAH 3 8 4 4 1 8 7 9 68 

11 UC-06 DWI IANAH 3 6 1 4 3 2 15 8 65 

12 UC-21 

RATNA MEI 

KURNIASARI 4 8 4 4 2 2 8 7 60 

13 UC-17 NIA PUJI ROKHANA 4 6 1 4 2 1 8 10 55 

14 UC-19 NOFITA SARI 4 6 1 4 1 1 7 10 52 

15 UC-09 FARIS AJI SANTOSO 0 8 2 4 0 3 7 10 52 

16 UC-25 TERA SYAFERA 2 12 4 3 0 2 3 6 49 

17 UC-15 

MUHAMMAD 

FAKHRIZAL AMRI 2 12 2 1 0 0 7 8 49 

L
a
m

p
ira

n
 9

 

L
a
m

p
ira

n
 9

 

1
4
7
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18 UC-13 KHOIRIYAH 1 6 2 2 0 2 3 10 40 

19 UC-23 SRI PRASETYANI 4 6 1 2 2 2 2 7 40 

20 UC-03 BAYU PRASETYO 3 7 2 2 2 0 1 9 40 

21 UC-12 IQBAL FARHANDIKA 3 7 2 2 0 0 2 9 38 

22 UC-14 

MUHAMMAD ALDI 

SUKMA 2 7 2 2 2 0 0 10 38 

23 UC-02 

ARVAHUDA 

SAPUTRA 2 8 2 2 0 1 0 10 38 

24 UC-10 

GUNTUR KUSUMA 

AJI 4 7 2 2 1 1 0 8 38 

25 UC-28 

WISNU TRI 

NUGROHO 2 7 2 2 0 0 1 8 34 

26 UC-05 

DIMAS ILYASA 

AHMADI PUTRA 0 7 1 2 0 0 4 8 34 

27 UC-11 IMAM SAFI'I 2 2 1 2 1 0 3 8 29 

28 UC-22 

SIGIT 

YUDACAHYANA 1 2 0 1 2 0 4 7 26 

29 UC-30 YAZIQ IBNU SALAM 4 0 1 0 0 0 2 10 26 

30 UC-16 

MUHAMMAD 

RAYHANANDA 0 6 1 0 0 0 0 10 26 

Jumlah 82 240 72 80 53 70 184 264 

  

T
in

g
k
at

 

K
es

u
k
ar

an
 Mean 2,73 8,00 2,40 2,67 1,77 2,33 6,13 8,80 

Skor Maksimum 4 12 6 4 6 8 15 10 

P 0,68 0,67 0,40 0,67 0,29 0,29 0,41 0,88 

Kriteria Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar Sedang Mudah 

D
ay

a 

P
em

b

ed
a Mean Kelompok 

Atas 3,33 9,60 3,13 3,67 2,87 4,13 10,13 9,07 1
4
8
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Mean Kelompok 

Bawah 2,13 6,40 1,67 1,67 0,67 0,53 2,13 8,53 

Mean KA - 

Mean KB 1,20 3,20 1,47 2,00 2,20 3,60 8,00 0,53 

Skor Maksimum 4 12 6 4 6 8 15 10 

D 0,30 0,27 0,24 0,50 0,37 0,45 0,53 0,05 

Kriteria Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Baik Baik Jelek 

V
al

id
it

as
 

rxy 0,499 0,761 0,744 0,745 0,779 0,850 0,879 0,149 

rxy(0,05;30) 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 

Validitas ( rhitung 

> r tabel )  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

Tidak 

Valid 

Kriteria Cukup Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 
Sangat 

Tinggi 

Sangat 

Tinggi 
Rendah 

R
el

ia
b
il

it
as

 

si
2
 1,789 11,379 2,110 1,540 2,944 5,954 21,637 1,407 

∑ si
2
 48,760 

  

st
2
 394,709 

n 8 

n-1 7 

r11 0,876 

rxy(0,05;30) 0,361 

Kriteria Reliabel 

Keterangan Dapat 

digunakan 

Dapat 

digunakan 

Dapat 

digunakan 

Dapat 

digunakan 

Dapat 

digunakan 

Dapat 

digunakan 

Dapat 

digunakan 

Tidak 

dapat 

digunakan   

Tindak Lanjut 
Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan 

Tidak 

digunakan   

 

1
4
9
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PERHITUNGAN HASIL TES UJI COBA 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

(1) PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL NOMOR 4 

 

Rumus: 

 

 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y; 

N = banyak subjek; 

∑X = jumlah skor item; 

∑Y = jumlah skor total; 

∑XY  = jumlah perkalian skor butir dengan skor total; 

∑X
2
  = jumlah kuadrat skor item soal; dan 

∑Y
2
  = jumlah kuadrat skor total. (Arikunto, 2007: 72) 

 

Kriteria: 

Item dikatakan valid apabila            dengan taraf signifikansi   . 

 

Perhitungan    : 

Berikut ini merupakan contoh perhitungan validitas soal nomor 2 (butir soal ke-2) 

selanjutnya untuk butir yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

NO KODE              

1. UC-01 12 83 144 6889 996 

2. UC-02 0 38 0 1444 0 

3. UC-03 1 40 1 1600 40 

4. UC-04 10 75 100 5625 750 

5. UC-05 4 34 16 1156 136 

6. UC-06 15 65 225 4225 975 

7. UC-07 13 71 169 5041 923 

8. UC-08 12 83 144 6889 996 

Lampiran 10 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
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NO KODE              

9. UC-09 7 52 49 2704 364 

10. UC-10 0 38 0 1444 0 

11. UC-11 3 29 9 841 87 

12. UC-12 2 38 4 1444 76 

13. UC-13 3 40 9 1600 120 

14. UC-14 0 38 0 1444 0 

15. UC-15 7 49 49 2401 343 

16. UC-16 0 26 0 676 0 

17. UC-17 8 55 64 3025 440 

18. UC-18 7 68 49 4624 476 

19. UC-19 7 52 49 2704 364 

20. UC-20 10 86 100 7396 860 

21. UC-21 8 60 64 3600 480 

22. UC-22 4 26 16 676 104 

23. UC-23 2 40 4 1600 80 

24. UC-24 8 69 64 4761 552 

25. UC-25 3 49 9 2401 147 

26. UC-26 12 83 144 6889 996 

27. UC-27 10 75 100 5625 750 

28. UC-28 1 34 1 1156 34 

29. UC-29 13 82 169 6724 1066 

30. UC-30 2 26 4 676 52 

Jumlah 184 1604 1756 97280 12207 

 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

     
(        )  (        )

√((       )  (   ) )((        )  (    ) )

 

     
             

√(           )(               )
 

     
     

√            
 

     
     

√          
 

     
     

           
 

              dibulatkan menjadi      . 
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Penentuan       : 

Apabila diketahui      dengan taraf signifikansi   , maka             . 

 

Hasil: 

                      . Jadi, soal nomor 4  valid. 
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(2) PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

Rumus: 

 

 

Keterangan : 

 r   = reliabilitas instrumen; 

 n   = banyaknya butir soal; 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap item; dan 

  
   = varians total. 

dengan        
  

∑   
(∑ ) 

 

 
     dan       

  
∑  

  
(∑  )

 

 

 
 

  = skor item; 

  = jumlah peserta tes. Arikunto (2007: 109) 

 

Kriteria: 

Jika            maka item tes yang diujicobakan reliabel. 

 

Perhitungan    : 

Berikut ini merupakan perhitungan reliabelitas instrument soal uji coba. 

KODE 
Skor butir (X) 

     
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 

UC-01 4 12 3 3 5 5 12 10 83 6889 

UC-02 2 8 2 2 0 1 0 10 38 1444 

UC-03 3 7 2 2 2 0 1 9 40 1600 

UC-04 4 12 4 3 3 5 10 8 75 5625 

UC-05 0 7 1 2 0 0 4 8 34 1156 

UC-06 3 6 1 4 3 2 15 8 65 4225 

UC-07 4 6 1 4 2 7 13 9 71 5041 

UC-08 2 12 4 5 6 5 12 8 83 6889 

UC-09 0 8 2 4 0 3 7 10 52 2704 

UC-10 4 7 2 2 1 1 0 8 38 1444 

UC-11 2 2 1 2 1 0 3 8 29 841 

UC-12 3 7 2 2 0 0 2 9 38 1444 

UC-13 1 6 2 2 0 2 3 10 40 1600 

11

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 
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KODE 
Skor butir (X) 

     
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 

UC-14 2 7 2 2 2 0 0 10 38 1444 

UC-15 2 12 2 1 0 0 7 8 49 2401 

UC-16 0 6 1 0 0 0 0 10 26 676 

UC-17 4 6 1 4 2 1 8 10 55 3025 

UC-18 3 8 4 4 1 8 7 9 68 4624 

UC-19 4 6 1 4 1 1 7 10 52 2704 

UC-20 4 12 6 4 5 5 10 10 86 7396 

UC-21 4 8 4 4 2 2 8 7 60 3600 

UC-22 1 2 0 1 2 0 4 7 26 676 

UC-23 4 6 1 2 2 2 2 7 40 1600 

UC-24 3 12 4 3 4 2 8 9 69 4761 

UC-25 2 12 4 3 0 2 3 6 49 2401 

UC-26 4 12 4 3 3 6 12 10 83 6889 

UC-27 4 12 4 3 3 5 10 8 75 5625 

UC-28 2 7 2 2 0 0 1 8 34 1156 

UC-29 3 12 4 3 3 5 13 10 82 6724 

UC-30 4 0 1 0 0 0 2 10 26 676 

Jumlah 82 240 72 80 53 70 184 264 1604  

Jumlah 

Kuadrat 6084 51984 4761 5929 2304 4225 29584 64516 

257281

6 

 

  
  

1,789 

11,37

9 2,110 1,540 2,944 5,954 

21,63

7 1,407 

  

∑  
  

48,760         

  
  394,709         

    (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

     (
 

   
) (  

      

       
) 

     (
 

 
) (          ) 

                    

            dibulatkan menjadi      . 

Penentuan       : 

Apabila diketahui      dengan taraf signifikansi   , maka             . 

Hasil: 

                      , maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 
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(3) PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

Rumus: 

 

 

 

 (Arifin, 2012: 148) 

 

Kriteria: 

Range P Klasifikasi 

          Sukar 

          Sedang 

          Mudah 

 

Perhitungan: 

Berikut ini merupakan tingkat kesukaran butir soal uji coba 

KODE 
Skor butir (X) 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 

UC-01 4 12 3 3 5 5 12 10 

UC-02 2 8 2 2 0 1 0 10 

UC-03 3 7 2 2 2 0 1 9 

UC-04 4 12 4 3 3 5 10 8 

UC-05 0 7 1 2 0 0 4 8 

UC-06 3 6 1 4 3 2 15 8 

UC-07 4 6 1 4 2 7 13 9 

UC-08 2 12 4 5 6 5 12 8 

UC-09 0 8 2 4 0 3 7 10 

UC-10 4 7 2 2 1 1 0 8 

UC-11 2 2 1 2 1 0 3 8 

UC-12 3 7 2 2 0 0 2 9 

UC-13 1 6 2 2 0 2 3 10 

UC-14 2 7 2 2 2 0 0 10 

UC-15 2 12 2 1 0 0 7 8 

UC-16 0 6 1 0 0 0 0 10 

UC-17 4 6 1 4 2 1 8 10 

UC-18 3 8 4 4 1 8 7 9 

UC-19 4 6 1 4 1 1 7 10 
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KODE 
Skor butir (X) 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 

UC-20 4 12 6 4 5 5 10 10 

UC-21 4 8 4 4 2 2 8 7 

UC-22 1 2 0 1 2 0 4 7 

UC-23 4 6 1 2 2 2 2 7 

UC-24 3 12 4 3 4 2 8 9 

UC-25 2 12 4 3 0 2 3 6 

UC-26 4 12 4 3 3 6 12 10 

UC-27 4 12 4 3 3 5 10 8 

UC-28 2 7 2 2 0 0 1 8 

UC-29 3 12 4 3 3 5 13 10 

UC-30 4 0 1 0 0 0 2 10 

Rata-rata 2,73 8,00 2,40 2,67 1,77 2,33 6,13 8,80 

Skor 

Maksimal 4 12 6 4 6 8 15 10 

Indek 

Kesukaran 0,68 0,67 0,40 0,67 0,29 0,29 0,41 0,88 

Klasifikasi Sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar Sedang Mudah 

 

Contoh perhitungan: 

                          
         

                       
 

                           
    

  
 

                               . 

 

Hasil: 

Berikut ini hasil analisis indeks kesukaran tiap item soal. 

Butir Soal No Soal Indeks Kesukaran Klasifikasi 

1. 1a 0,68 Sedang 

2. 1b 0,67 Sedang 

3. 2a 0,40 Sedang 

4. 2b 0,67 Sedang 

5. 3a 0,29 Sukar 

6. 3b 0,29 Sukar 

7. 4 0,41 Sedang 

8. 5 0,88 Mudah 
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(4) PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

 

Rumus: 

soalmaksimumSkor

KBXKAX
DP


  

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

KAX  = rata-rata kelompok atas 

KAX  = rata-rata kelompok bawah. 

Kriteria: 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20  Jelek (poor) 

0,20 < DP ≤ 0,40  Cukup (satisfactory) 

0,40 < DP ≤ 0,70  Baik (good) 

0,70 < DP ≤ 1,00  Baik sekali (excellent) 

DP bernilai negatif Tidak baik 

Perhitungan       : 

Jumlah peseta didik ( )          . Jumlah sampel (n) = 15 orang. 

No. Kode 
No. Soal 

ΣY 
1a 1b 2a 2b 3a 3b 4 5 

1 UC-20 4 12 6 4 5 5 10 10 86 

2 UC-08 2 12 4 5 6 5 12 8 83 

3 UC-26 4 12 4 3 3 6 12 10 83 

4 UC-01 4 12 3 3 5 5 12 10 83 

5 UC-29 3 12 4 3 3 5 13 10 82 

6 UC-04 4 12 4 3 3 5 10 8 75 

7 UC-27 4 12 4 3 3 5 10 8 75 

8 UC-07 4 6 1 4 2 7 13 9 71 

9 UC-24 3 12 4 3 4 2 8 9 69 

10 UC-18 3 8 4 4 1 8 7 9 68 

11 UC-06 3 6 1 4 3 2 15 8 65 

12 UC-21 4 8 4 4 2 2 8 7 60 

13 UC-17 4 6 1 4 2 1 8 10 55 

14 UC-19 4 6 1 4 1 1 7 10 52 
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15 UC-09 0 8 2 4 0 3 7 10 52 

16 UC-25 2 12 4 3 0 2 3 6 49 

17 UC-15 2 12 2 1 0 0 7 8 49 

18 UC-13 1 6 2 2 0 2 3 10 40 

19 UC-23 4 6 1 2 2 2 2 7 40 

20 UC-03 3 7 2 2 2 0 1 9 40 

21 UC-12 3 7 2 2 0 0 2 9 38 

22 UC-14 2 7 2 2 2 0 0 10 38 

23 UC-02 2 8 2 2 0 1 0 10 38 

24 UC-10 4 7 2 2 1 1 0 8 38 

25 UC-28 2 7 2 2 0 0 1 8 34 

26 UC-05 0 7 1 2 0 0 4 8 34 

27 UC-11 2 2 1 2 1 0 3 8 29 

28 UC-22 1 2 0 1 2 0 4 7 26 

29 UC-30 4 0 1 0 0 0 2 10 26 

30 UC-16 0 6 1 0 0 0 0 10 26 

Mean 

Kelompok 

Atas 3,33 9,60 3,13 3,67 2,87 4,13 10,13 9,07 

 

Mean 

Kelompok 

Bawah 2,13 6,40 1,67 1,67 0,67 0,53 2,13 8,53 

Mean KA - 

Mean KB 1,20 3,20 1,47 2,00 2,20 3,60 8,00 0,53 

Skor 

Maksimum 4 12 6 4 6 8 15 10 

D 0,30 0,27 0,24 0,50 0,37 0,45 0,53 0,05 

Kriteria Cukup Cukup Cukup Baik Cukup Baik Baik Jelek 

 

Contoh perhitungan: 

Perhitungan daya pembeda nomor 4 

soalmaksimumSkor

KBXKAX
DP


  

15

13,213,10 
DP  

15

00,8
DP  

53,0DP  
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Karena daya pembeda nomor 4 = 0,53 berada dalam rentang 0,41 < DP ≤ 0,60 

maka kriteria daya pembeda nomor 4 adalah baik (good). 

 

Hasil: 

Berikut ini hasil analisis indeks kesukaran tiap item soal. 

Butir Soal No Soal Indeks Kesukaran Klasifikasi 

1. 1a 0,30 Cukup 

2. 1b 0,27 Cukup 

3. 2a 0,24 Cukup 

4. 2b 0,50 Baik 

5. 3a 0,37 Cukup 

6. 3b 0,45 Baik 

7. 4 0,53 Baik 

8. 5 0,05 Jelek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

SILABUS KELAS EKSPERIMEN 1  

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kandangan 

Kelas/Semester : VII / Genap 

Mata Pelajaran : Matematika 

Standar Kompetensi : 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
KegiatanPembelajaran Indikator 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

dan 

Media 

Belajar 

Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

5.2 

Memaha

mi sifat-

sifat 

sudut 

yang 

terbentuk 

jika dua 

garis 

berpoton

gan atau 

dua garis 

sejajar 

berpoton

gan 

dengan 

garis 

Sifat-

sifat 

sudut 

yang 

terben 

tuk jika 

dua 

garis 

sejajar 

berpoto

ngan 

dengan 

garis 

ketiga 

Model Pembelajaran: 

Model Treffinger Berbantuan Alat 

Peraga 

 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang 

tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam dan 

mempersilahkan peserta didik 

untuk berdoa bersama sebelum 

pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

(meminta peserta didik 

a. Mene 

mukan 

sifat 

sudut 

sehadap

, dalam 

bersebe

rangan, 

dan luar 

bersebe

rangan 

jika dua 

garis 

sejajar 

Kuis Tes 

tertulis 

uraian 

1. Diketah

ui   A 

dan 

  B. 

Jika  

  A 

besar 

nya p
0
 

luar 

berse 

bera 

ngan 

dengan 

  B 

besar 

nya 

6 x 40 

menit 

Buku 

paket 

Matemati

ka Kelas 

VII 

L
a
m

p
ira

n
 1

1
 

1
6
0
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lain. mengeluarkan buku 

matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi 

yang akan dipelajari di media 

power point (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran dan hasil 

belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik dalam 

belajar sebagai bekal dalam 

mempelajari materi yang akan 

diberikan sebaik mungkin 

dengan mengucapkan “Materi 

sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga banyak manfaatnya 

selain bisa diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari juga dapat 

mempermudah kita dalam 

belajar materi geometri yang 

lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab 

dipo 

tong 

garis 

ketiga. 

b. Mene 

mukan 

sifat 

sudut 

dalam 

sepihak 

dan luar 

sepihak 

jika dua 

garis 

sejajar 

dipo 

tong 

garis 

ketiga 

dan 

menggu

nakan 

nya 

untuk 

menye 

112
0
, 

maka 

gambar 

lah 

kasus 

tersebut 

dan 

tentu 

kan 

nilai p
0
 

! 
1. a

n

t

a

r

a

 


 

P

Q

R

 

a

t

a

1
6
1
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menggunakan media power 

point (Lampiran 2), peserta 

didik diingatkan kembali 

mengenai materi definisi dua 

garis sejajar dan sifat-sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis 

dipotong oleh garis ketiga dan 

pasangan sudut yang saling 

berpelurus (Lampiran 1). 

 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap Pengembangan 

Fungsi-Fungsi Divergen 

1. Guru memberikan petunjuk 

percobaan menggunakan alat 

peraga dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

kepada masing-masing peserta 

didik dalam LKPD (Lampiran 

3). 

2. Peserta didik mengamati dengan 

seksama penjelasan dari guru. 

3. Peserta didik termotivasi untuk 

mempertanyakan apakah sifat-

sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh 

lesaikan 

perma 

salahan. 
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garis ketiga. 

4. Peserta didik membuat gagasan-

gagasan baru mengenai sifat-

sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga dengan pengetahuan 

peserta didik yang sudah 

dimiliki sebelumnya, dengan 

mengisi borang gagasan 

sebelum percobaan dalam 

LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 2: Tahap Pengembangan 

Berpikir dan Merasakan secara 

Lebih Kompleks 

5. Peserta didik melakukan 

asosiasi tentang gagasan yang 

diperoleh dengan melakukan 

percobaan menggunakan alat 

peraga sehingga memperoleh 

gagasan yang tepat. 

6. Peserta didik menyiapkan alat 

peraga yang sudah dibuat di 

rumah sebagai pekerjaan rumah 

pada pertemuan sebelumnya 

(Lampiran 4). 

7. Peserta didik melakukan 
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percobaan menggunakan alat 

peraga secara individu dengan 

teliti mengikuti petunjuk pada 

LKPD (Lampiran 3). 

8. Setelah melakukan percobaan 

masing-masing peserta didik 

menyimpulkan hasil percobaan 

yaitu menemukan sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis 

ketiga yaitu sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan dengan mengisi 

kesimpulan dalam LKPD 

(Lampiran 3). 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan 

dalam Tantangan Nyata 
9. Secara acak, guru menunjuk 

salah satu peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil yang 

diperoleh ketika melakukan 

kegiatan percobaan 

menggunakan alat peraga 

dengan percaya diri. 

10. Peserta didik yang lain 

menanggapi hasil presentasi 

1
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yang telah disampaikan oleh 

peserta didik yang lain dengan 

santun. 

11. Guru melakukan konfirmasi 

atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

12. Guru memberikan latihan soal 

tentang sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga (Lampiran 5). 

13. Secara acak, guru menunjuk 

salah satu peserta didik untuk 

maju dan menuliskan jawaban 

soal di papan tulis untuk 

latihan bertanggungjawab 

dengan hasil yang dikerjakan. 

14. Peserta didik yang lain 

menanggapi jawaban yang 

telah dituliskan di papan tulis 

dengan santun. 

15. Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban soal 

tersebut. 
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Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan bimbingan guru, peserta 

didik diminta untuk membuat 

rangkuman dan simpulan dari 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru 

melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang 

baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru 

membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik 

selama 10 menit (Lampiran 6). 

4. Guru memberikan tugas rumah 

kepada peserta didik untuk 

membuat soal berkaitan dengan 

sifat sudut sehadap, dalam 

berseberangan, dan luar 

berseberangan yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga sebanyak 1 

soal beserta penyelesaiannya 

dan akan dikumpulkan pada 

pertemuan selanjutnya 

(Lampiran 7). 
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5. Guru memberikan informasi 

kepada peserta didik bahwa 

pertemuan selanjutnya akan 

membahas mengenai sifat sudut 

dalam sepihak dan luar sepihak 

dan  penggunaan sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis 

ketiga dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

6. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama peserta 

didik. 

       

 

        Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika        Peneliti 

            
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si        Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014        NIM 4101410094 
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SILABUS KELAS EKSPERIMEN 2 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kandangan 

Kelas/Semester : VII / Genap 

Mata Pelajaran : Matematika 

Standar Kompetensi : 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta menentukan ukurannya 

Kompete

nsi Dasar 

Materi 

Pokok 
KegiatanPembelajaran Indikator 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber dan 

Media 

Belajar 

Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

5.2 

Mema

hami 

sifat-

sifat 

sudut 

yang 

terben

tuk 

jika 

dua 

garis 

berpot

ongan 

atau 

dua 

garis 

sejajar 

Sifat-

sifat 

sudut 

yang 

terben 

tuk jika 

dua 

garis 

sejajar 

berpoto 

ngan 

dengan 

garis 

ketiga 

Model Pembelajaran: 

Model Treffinger  

 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang 

tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran 

dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta 

didik untuk berdoa bersama 

sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi 

fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku 

matematika) dan psikis 

a. Mene 

mukan 

sifat 

sudut 

seha 

dap, 

dalam 

bersebe

rangan, 

dan 

luar 

bersebe

rangan 

jika 

dua 

Kuis Tes 

tertulis 

uraian 

1. Diketahui 

  A dan 

  B. Jika 

  A 

besarnya 

p
0
 luar 

berseberan

gan 

dengan 

  B 

besarnya 

112
0
, maka 

gambarlah 

kasus 

tersebut 

dan 
tentukan 

6 x 40 

menit 

Buku paket 

Matematika 

Kelas VII 
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berpot

ongan 

denga

n 

garis 

lain. 

peserta didik (menanyakan 

kabar) untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul 

materi yang akan dipelajari di 

media power point (Lampiran 

2). 

5. Guru mengkomunikasikan 

tujuan pembelajaran dan hasil 

belajar yang diharapkan dapat 

dicapai oleh peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi 

kepada peserta didik dalam 

belajar sebagai bekal dalam 

mempelajari materi yang akan 

diberikan sebaik mungkin 

dengan mengucapkan “Materi 

sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga banyak 

manfaatnya selain bisa 

diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari juga dapat 

mempermudah kita dalam 

belajar materi geometri yang 

lain”. 

garis 

sejajar 

dipo 

tong 

garis 

ketiga. 

b. Mene 

mukan 

sifat 

sudut 

dalam 

sepihak 

dan luar 

sepihak 

jika dua 

garis 

sejajar 

dipo 

tong 

garis 

ketiga 

dan 

menggu

nakan 

nya 

nilai p
0
 ! 

2. a

n

t

a

r

a
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Dengan metode tanya jawab 

menggunakan media power 

point (Lampiran 2), peserta 

didik diingatkan kembali 

mengenai materi definisi dua 

garis sejajar dan sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika dua 

garis dipotong oleh garis 

ketiga (Lampiran 1). 

 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap 

Pengembangan Fungsi-

Fungsi Divergen 

1. Guru menunjukkan sudut-

sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga menggunakan 

power point (Lampiran 2). 

2. Peserta didik mengamati 

dengan seksama penjelasan 

dari guru. 

3. Peserta didik termotivasi 

untuk mempertanyakan 

apakah sifat-sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis 

untuk 

menye 

lesaikan 

perma 

salahan. 
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sejajar dipotong oleh garis 

ketiga. 

4. Peserta didik membuat 

gagasan-gagasan baru 

mengenai sifat-sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis 

ketiga dengan pengetahuan 

peserta didik yang sudah 

dimiliki sebelumnya, dengan 

mengisi borang gagasan 

sebelum percobaan dalam 

LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 2: Tahap 

Pengembangan Berpikir dan 

Merasakan secara Lebih 

Kompleks 

5. Peserta didik melakukan 

asosiasi tentang gagasan yang 

diperoleh dengan mencari 

pembuktian sesuai dengan 

kreativitas masing-masing 

peserta didik berdasarkan 

pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya dan dari sumber 

belajar yang dimiliki sesuai 
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dengan petunjuk dalam 

LKPD (Lampiran 3). 

6. Setelah melakukan asosiasi 

masing-masing peserta didik 

menyimpulkan hasil 

percobaan yaitu menemukan 

sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga yaitu sifat 

sudut sehadap, dalam 

berseberangan, dan luar 

berseberangan dan mengisi 

kesimpulan pada LKPD 

(Lampiran 3). 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan 

dalam Tantangan Nyata 
7. Secara acak, guru menunjuk 

salah satu peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil yang 

diperoleh ketika melakukan 

asosiasi dengan percaya diri. 

8. Peserta didik yang lain 

menanggapi hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh 

peserta didik yang lain 

dengan santun. 
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9. Guru melakukan konfirmasi 

atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta 

didik. 

10. Guru memberikan latihan 

soal tentang sifat sudut 

sehadap, dalam 

berseberangan, dan luar 

berseberangan yang 

terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis 

ketiga (Lampiran 4). 

11. Secara acak, guru menunjuk 

salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan 

jawaban soal di papan tulis 

untuk latihan 

bertanggungjawab dengan 

hasil yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain 

menanggapi jawaban yang 

telah dituliskan di papan 

tulis santun. 

13. Guru memberikan 

konfirmasi terhadap hasil 

jawaban soal tersebut. 
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Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan bimbingan guru, 

peserta didik diminta untuk 

membuat rangkuman dan 

simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru 

melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang 

baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru 

membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik 

selama 10 menit (Lampiran 

5). 

4. Guru memberikan tugas 

rumah kepada peserta didik 

untuk membuat soal berkaitan 

dengan sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan 

luar berseberangan yang 

terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis 

ketiga sebanyak 1 soal beserta 

penyelesaiannya dan akan 

dikumpulkan pada pertemuan 
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selanjutnya (Lampiran 6). 

5. Guru memberikan informasi 

kepada peserta didik bahwa 

pertemuan selanjutnya akan 

membahas mengenai sifat 

sudut dalam sepihak dan luar 

sepihak dan  penggunaan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

6. Guru menutup pembelajaran 

dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

        

 

        Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika        Peneliti 

            
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si        Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014        NIM 4101410094 
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SILABUS KELAS KONTROL 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kandangan 

Kelas/Semester : VII / Genap 

Mata Pelajaran : Matematika 

Standar Kompetensi : 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
KegiatanPembelajaran Indikator 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

dan 

Media 

Belajar 

Jenis 

Tagihan 

Bentuk 

Instrumen 
Contoh 

5.2 

Memaha

mi sifat-

sifat 

sudut 

yang 

terbentuk 

jika dua 

garis 

berpoton

gan atau 

dua garis 

sejajar 

berpoton

gan 

dengan 

garis 

Sifat-

sifat 

sudut 

yang 

terbent

uk jika 

dua 

garis 

sejajar 

berpoto

ngan 

dengan 

garis 

ketiga 

Model Pembelajaran: 

Model Ekspositori 

 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat 

waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan 

mempersilahkan peserta didik untuk 

berdoa bersama sebelum pelajaran 

dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik 

(meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan 

a. Menemu

kan sifat 

sudut 

sehadap, 

dalam 

bersebe 

rangan, 

dan luar 

bersebe 

rangan 

jika dua 

garis 

sejajar 

dipotong 

Kuis Tes 

tertulis 

uraian 

1. Dike

tahui 

  A 

dan 

  

B. 

Jika 

  A 

besar

nya 

p
0
 

luar 

berse

bera

6 x 40 

menit 

Buku 

paketM

atematik

a Kelas 

VII 
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lain. psikis peserta didik (menanyakan 

kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi 

yang akan dipelajari di media power 

point (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan tujuan 

pembelajaran dan hasil belajar yang 

diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada 

peserta didik dalam belajar sebagai 

bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin 

dengan mengucapkan “Materi sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 

banyak manfaatnya selain bisa 

diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari juga dapat mempermudah kita 

dalam belajar materi geometri yang 

lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab 

menggunakan media power point 

(Lampiran 2), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi 

garis 

ketiga. 

b. Menemu

kan sifat 

sudut 

dalam 

sepihak 

dan luar 

sepihak 

jika dua 

garis 

sejajar 

dipotong 

garis 

ketiga 

dan 

menggu 

nakannya 

untuk 

menyele 

saikan 

permasa 

lahan. 

ngan 

de 

ngan 

  B 

besar

nya 

112
0
, 

ma 

ka 

gam

bar 

lah 

ka 

sus 

ter 

sebut 

dan 

tentu

kan 

nilai 

p
0
 ! 

3. 

 

P

Q

1
7
7
 

 



178 

 

 

 

definisi dua garis sejajar dan sifat-

sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis dipotong oleh garis ketiga 

(Lampiran 1). 

 

Kegiatan Inti (55 menit) 

1. Guru menjelaskan mengenai sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

menggunakan power point 

(Lampiran 2). 

2. Peserta didik mengamati dengan 

seksama penjelasan dari guru. 

3. Peserta didik termotivasi untuk 

mempertanyakan apakah sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

4. Peserta didik membuat gagasan-

gagasan baru mengenai sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 

dengan pengetahuan peserta didik 

yang sudah dimiliki sebelumnya, 

dengan mengisi borang gagasan 

sebelum percobaan dalam LKPD 

(Lampiran 3). 
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5. Peserta didik melakukan asosiasi 

tentang gagasan yang diperoleh 

dengan melakukan diskusi dengan 

teman sebangkunya dan menentukan 

sifat-sifat sudut yang terbentuk. 

6. Setelah melakukan diskusi masing-

masing peserta didik menyimpulkan 

hasil percobaan yaitu menemukan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga yaitu sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan dan mengisi 

kesimpulan pada LKPD (Lampiran 

3). 

7. Secara acak, guru menunjuk salah 

satu peserta didik untuk 

mempresentasikan gagasan yang 

diperoleh ketika melakukan kegiatan 

diskusi dengan percaya diri. 

8. Peserta didik yang lain menanggapi 

hasil presentasi yang telah 

disampaikan oleh peserta didik 

yang lain dengan santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas 

hasil presentasi dan tanggapan dari 

1
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peserta didik. 

10. Guru memberikan latihan soal 

tentang sifat sudut sehadap, dalam 

berseberangan, dan luar 

berseberangan yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga (Lampiran 4). 

11. Secara acak, guru menunjuk salah 

satu peserta didik untuk maju dan 

menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan 

bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain menanggapi 

jawaban yang telah dituliskan di 

papan tulis santun. 

Guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil jawaban soal 

tersebut. 

 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan bimbingan guru, peserta 

didik diminta untuk membuat 

rangkuman dan simpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan 
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refleksi tentang kegiatan 

pembelajaran yang baru saja 

diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan 

soal untuk dikerjakan oleh peserta 

didik selama 10 menit (Lampiran 5). 

4. Guru memberikan tugas rumah 

kepada peserta didik untuk membuat 

soal berkaitan dengan sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan 

luar berseberangan yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga sebanyak 1 soal beserta 

penyelesaiannya dan akan 

dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya (Lampiran 6). 

5. Guru memberikan informasi kepada 

peserta didik bahwa pertemuan 

selanjutnya akan membahas 

mengenai sifat sudut dalam sepihak 

dan luar sepihak dan  penggunaan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan 
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berdoa bersama peserta didik. 

        

 

 

 

        Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika        Peneliti 

            
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si        Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014        NIM 4101410094 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.1 Menemukan sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan jika dua garis 

sejajar dipotong garis ketiga. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model Treffinger berbantuan alat peraga dan dengan menggunakan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dapat menemukan sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan jika dua garis sejajar 

dipotong garis ketiga. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Sifat-sifat sudut sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan yang 

terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis ketiga (Lampiran 

1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Treffinger Berbantuan Alat Peraga 

2. Metode Pembelajaran : Percobaan, diskusi, latihan soal 

 

 

 

Lampiran 12 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan 

E-E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari di 

media power point slide 1 (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dalam 

belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi yang 

akan diberikan sebaik mungkin dengan mengucapkan 

“Materi sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga banyak manfaatnya selain 

bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat 

mempermudah kita dalam belajar materi geometri yang 

lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4-13 (Lampiran 2), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi definisi dua garis 

sejajar dan sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis dipotong oleh garis ketiga dan pasangan sudut 

yang saling berpelurus (Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap Pengembangan Fungsi-Fungsi 

Divergen 

1. Guru memberikan petunjuk percobaan menggunakan 

alat peraga dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

kepada masing-masing peserta didik dalam LKPD 

(Lampiran 3). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama penjelasan 

dari guru. 

3. Peserta didik menanya apakah sifat-sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga. 

4. Peserta didik mengeksplorasi membuat gagasan-

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Ingin tahu 

Menanya, 

Percaya diri 

 

Eksplorasi, 
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gagasan baru mengenai sifat-sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga dengan 

mengumpulkan data dari pengetahuan peserta didik 

yang sudah dimiliki sebelumnya, dengan mengisi 

borang gagasan sebelum percobaan dalam LKPD 

(Lampiran 3). 

Tahap 2: Tahap Pengembangan Berpikir dan 

Merasakan secara Lebih Kompleks 

5. Peserta didik mengekplorasi dan mengasosiasi gagasan 

yang diperoleh dengan melakukan percobaan 

menggunakan alat peraga sehingga memperoleh 

gagasan yang tepat. 

6. Peserta didik menyiapkan alat peraga yang sudah 

dibuat di rumah sebagai pekerjaan rumah pada 

pertemuan sebelumnya (Lampiran 4). 

7. Peserta didik melakukan percobaan menggunakan alat 

peraga secara individu dengan teliti mengikuti 

petunjuk pada LKPD (Lampiran 3). 

8. Setelah melakukan percobaan masing-masing peserta 

didik menyimpulkan hasil percobaan yaitu menemukan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga yaitu sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan luar berseberangan dengan 

mengisi kesimpulan dalam LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan dalam Tantangan 

Nyata 
9. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasi hasil yang diperoleh ketika 

melakukan kegiatan percobaan menggunakan alat 

peraga melalui presentasi dengan percaya diri. 

10. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi hasil presentasi yang telah 

disampaikan oleh peserta didik yang lain dengan 

santun. 

11. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

12. Guru memberikan latihan soal tentang sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga (Lampiran 5). 

13. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

14. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi jawaban yang telah dituliskan di 

Mengumpulkan 

data, Kepekaan 

kepada masalah 

 

 

 

 

 

Eksplorasi, 

Asosiasi 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

Teliti 

 

 

Mengelola 

konflik yang 

kompleks 

 

 

 

 

 

Komunikatif,  

Percaya diri 

 

 

Komunikatif, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi, 

Tanggung jawab 

 

 

Komunikatif, 

Santun 
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papan tulis dengan santun. 

15. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan bimbingan dan konfirmasi guru, peserta didik 

diminta untuk membuat rangkuman dan simpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 6). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

untuk membuat soal berkaitan dengan sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan 

yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga sebanyak 1 soal beserta penyelesaiannya 

dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

(Lampiran 7). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya akan membahas 

mengenai sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak 

dan  penggunaan sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi, Jujur 

 

 

Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 
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H. Media Pembelajaran 
 

1. Media 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

2. Alat dan bahan 

1. Kertas Manila 

2. Gunting 

3. Penggaris 

4. Pensil dan penghapus 
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I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 5) dan proses percobaan menggunakan alat peraga 

menggunakan LKPD (Lampiran 3). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 6) dan PR (Lampiran 7). 

  

 

       Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Garis-garis Sejajar 

 

 

 

 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

Pada keragka bangun ruang balok ABCD.EFGH, terdapat beberapa garis sejajar 

yaitu 

AB // DC // EF // HG dan AD // BC // EH // FG 

 

Dua Garis Dipotong oleh Garis Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

Garis k dan garis l dipotong oleh garis m berturut-turut di titik A dan B. 

A3 dan B2, A4 dan B1 masing-masing disebut sudut dalam sepihak. 

A2 dan B3, A1 dan B4 masing-masing disebut sudut luar sepihak. 

A3 dan B1, A4 dan B2 masing-masing disebut sudut dalam 

berseberangan. 

A1 dan B2, A2 dan B4 masing-masing disebut sudut luar berseberangan. 

A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, serta A4 dan B4 masing-

masing disebut sudut sehadap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua garis lurus disebut sejajar jika garis-garis itu terletak pada satu 

bidang datar dan tidak memiliki titik persekutuan (tidak berpotongan)  

A 
B 

C D 

E F 

G H 

A 

B 

1 

1 2 

2 
3 4 

4 3 

k 

l 

m 
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Materi Ajar 

 

Hubungan antar Sudut jika Dua Garis Sejajar Dipotong oleh Garis Lain 

(1) Sudut-Sudut Sehadap dan Berseberangan 

 
Pada gambar tersebut, garis m // n dan dipotong oleh garis l. 

Titik potong garis l terhadap garis m dan n berturut-turut di titik P dan titik Q. 

Pada gambar di atas, tampak bahwa 
2P  dan 

2Q  menghadap arah yang 

sama. Demikian juga 
1P  dan 

1Q , 3P  dan 3Q , serta 
4P  dan 

4Q . 

Sudut-sudut yang demikian dinamakan sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap 

besarnya sama. Jadi, dapat dituliskan, 

1P  sehadap dengan 
1Q  dan 

1P  = 
1Q ; 

2P  sehadap dengan 
2Q  dan 

2P  = 
2Q ; 

3P  sehadap dengan 3Q  dan 3P  = 3Q ; 

4P  sehadap dengan 
4Q  dan 

4P  = 
4Q . 

 

 

 

 

Pada gambar di atas besar 3P  = 
1Q  dan 

4P  = 
2Q . Pasangan 3P  dan 

1Q , serta 
4P  dan 

2Q  disebut sudut-sudut dalam berseberangan. 

 

 

 

 

Sekarang perhatikan pasangan 
1P  dan 3Q , serta 

2P  dan 
4Q . Pasangan 

sudut tersebut adalah sudut-sudut luar berseberangan, di mana 
1P  = 3Q  

dan 
2P  = 

4Q . 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka akan 

terbentuk empat pasang sudut sehadap yang besarnya sama. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudutsudut 

dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka besar sudut-

sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 
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Lampiran 2 

 

Media Power Point 

 

Melalui model Treffinger berbantuan alat peraga dan 
dengan menggunakan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik dapat menemukan sifat sudut sehadap, 
dalam berseberangan, dan luar berseberangan jika 

dua garis sejajar dipotong garis ketiga.

Hubungan Sudut-sudut yang 
Terjadi Jika Dua Garis Sejajar 

Dipotong Oleh Garis Lain

Tujuan

  
 

Kegiatan Inti

Kesimpulan

MENU 
UTAMA

Prasyarat

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis g
dan garis h

merupakan dua 
garis yang sejajar?

g

h

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis i
dan garis j

merupakan dua 
garis yang sejajar?

i

j

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis k 
dan garis l

merupakan dua 
garis yang sejajar?k

l
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Menu Utama

Jadi, dua garis dikatakan 
sejajar apabila garis-garis

tersebut terletak dalam satu
bidang datar dan tidak akan

pernah bertemu atau
berpotongan jika garis

tersebut diperpanjang sampai
tak berhingga

Ayo ingat kembali!

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Perhatikan 
gambar jalan di 

samping!

Misalkan jalan 
pada gambar di 
samping adalah 
sebuah garis.

Jika sebuah jalan 
mewakili sebuah garis, 
jalan tersebut menjadi 
tiga garis yang saling 

berpotongan.

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Manakah pasangan 
sudut yang 

mengahadap ke arah 
yang sama?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang menghadap ke 

arah yang yang 
sama?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut sehadap 
adalah sudut yang 

menghadap ke arah 
yang yang sama.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

berseberangan 
terhadap garis potong? 

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di antara 

dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut dalam 
berseberangan adalah 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

berseberangan 
terhadap garis potong.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di luar 

dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut luar 
berseberangan adalah 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong.
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Kegiatan Inti

Menu Utama

Siapkan 
kertas BC!

Gambar dua 
garis sejajar 

a dan b!

Gambar garis k 
yang memeotong 

garis a dan b!

Beri nama semua 
sudut yang 
terbentuk! 

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

Perhatikan
sudut-sudut yang 

terbentuk!

A2 sehadap 
dengan sudut 

mana?

Pasangan sudut sehadap:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

sehadap yang 
lain!

 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 
sehadap yang 

lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut sehadap:

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 adalah 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
sudut mana?

Pasangan sudut dalam 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
yang lain!

 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut dalam 
berseberangan:

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A1 adalah 
pasangan sudut luar 
berseberangan sudut 

mana?

Pasangan sudut luar 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 
berseberangan yang 

lain!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 
berseberangan yang 

lain!
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Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
sepihak:

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Potong kertas 
BC menurut garis 

a, b, dan k!

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 dengan 
B3 adalah 
pasangan 

sudut 
sehadap.

Himpitkan 
A3 

dengan 
B3!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A3 

dengan 
B3!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A3 
berhimpit 
dengan 
B3.

 
 

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 dengan 
B2 adalah 
pasangan 

sudut dalam 
berseberangan.

Himpitkan 
A3 

dengan 
B2!
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Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A3 

dengan 
B2!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A3 
berhimpit 
dengan 
B2.

 
Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A1 dengan 
B4 adalah 
pasangan 

sudut luar 
berseberangan.

Himpitkan 
A1 

dengan 
B4!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A1 

dengan 
B4!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A1 
berhimpit 
dengan 
B4.

 
 

Latihan Soal

K L

a b

1 2

34

1 2

34

Perhatikan gambar di 

samping!

a. Sebutkan pasangan sudut-

sudut sehadap

b. Jika besar                  , 

tentukan besar

,        , dan        !

0

1 102K

1L 2K
2L

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

 
 

KUIS

Diketahui  P1 dan  Q1. Jika  P1

besarnya n luar berseberangan

dengan  Q1 besarnya 1100, maka

gambarlah kasus tersebut dan

tentukan nilai n!
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Lampiran 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Awal 

 

1. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut sehadap 
yang terbentuk  .................  

2. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

3. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

 

k 

a 

b 

Kegiatan Percobaan 
1. Siapkan alat peraga 1 yang berupa 

kertas manila yang sudah digambar 
dua garis sejajar dipotong oleh garis 
ketiga dan sudah memberi nama 
sudut-sudut yang terbentuk! 

2. Perhatikan gambar yang telah kalian 
buat dan isilah titik-titik di bawah 
ini! 
1. Manakah sudut-sudut yang 

merupakan pasangan sudut 
sehadap? 

... dengan  ..., ... dengan  ... 

... dengan  ..., ... dengan  ... 

2. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut dalam 
berseberangan? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

3. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut luar 
berseberangan? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

Kegiatan 1 

Alat Peraga 1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 

b 

a 

k 

 

k 

a 

b 
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1. Siapkan alat peraga 2 berupa potongan sudut-sudut yang terbentuk 
dari alat peraga 1 
 

 

 

 

 

 

 

2. Disebut apakah pasangan A1 dengan B1? 
Himpitkan A1 dengan B1! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

3. Disebut apakah pasangan A3 dengan B2? 
Himpitkan A3 dengan B2! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

4. Disebut apakah pasangan A1 dengan B4? 
Himpitkan A1 dengan B4! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

Kegiatan 2 
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g 

k 

Lampiran 4 

 

Contoh Alat Peraga Peserta Didik 

 

(1) Bentuk Alat Peraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Alat dan Bahan 

a) Kertas Manila 40 cm x 60 cm 2 lembar 

b) Penggaris 

c) Gunting 

d) Pensil 

e) Spidol 

 

(3) Langkah Pembuatan 

e) Membuat dua garis sejajar pada satu lembar kertas manila polos yaitu 

garis g//k 

 

 

 

>> 

 

 

 

>> 

 

 

 

 

f) Membuat garis ketiga yang memotong garis g dan k, yaitu garis l 

 

 

 

 

 

A1 A2 

A3 A4 

B1 

B3 

B2 

B4 

A 

B 

g 

k 
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>> 

 

 

>> 

 

 

 

 

g) Memberi nama pada sudut-sudut yang terbentuk, antara garis g dan garis 

l yaitu A dan antara garis k dan l yaitu B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Membuat sudut-sudut yang sama pada kertas manila polos kemudian 

dipotong mengikuti garis g, k,  dan l sehingga terbentuklah sudut-sudut 

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 

k 

l 

g 

k 

l 

A 

B 

B1 B2 

B3 B4 

A4 A3 

A2 A1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 
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Lampiran 5 

 

Latihan Soal 

 

1.  

 

 

 

 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal) 

Diketahui: 
0

1 102K  

Ditanyakan : a. Pangan sudut-sudut sehadap = . . . 

                      b. 1L , 2K , dan 2L  = . . .  

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menemukan pasangan sudut-sudut 

sehadap) 

  1K  dan 1L   

 
2K  dan 2L

 

 3K  dan 
3L  

 4K  dan 4L  

 

 

 

 

 

 

0 (Tidak membuat 

sketsa gambar) 

1 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

benar) 

0 (Tidak 

menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan benar) 

0 (Tidak 

menuliskan 

pasangan sudut) 

1 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

2 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

3 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

4 (Menyebutkan 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap 

b. Jika besar 
0

1 102K , tentukan besar 

    1L , 2K , dan 2L ! 
 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 
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(4. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan 

sudut untuk memperoleh persamaan dan menemukan 

besar sudut yang ditanyakan) 

1L  = 
1K             (sehadap) 

        = 102
0
 

1

0

2 180 KK   (berpelurus) 

         00 120180   

         078  

22 KL              (sehadap) 

         078  

 

satu pasangan 

sudut) 

0 (Tidak 

menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

1 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 10 
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Lampiran 6 

 

Kuis 

 

1. Diketahui   P1 dan   Q1. Jika   P1 besarnya n luar berseberangan 

dengan   Q1 besarnya 110
0
, maka gambarlah kasus tersebut dan tentukan 

nilai n ! 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   P1 = n luar 

berseberangan dengan  

  Q1 = 110
0
 

Ditanyakan : gambar kasus dan nilai n
 

Penyelesaian  : 

 

(2. Peserta didik menggambar sketsa dari 

permasalahan yang diketahui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menghitung besar sudut 

n dengan memanfaatkan sifat pasangan 

sudut luar berseberangan) 

Karena   P1 dan   Q1 merupakan 

pasangan sudut luar berseberangan maka, 

   P1 =   Q1   n = 110
0
 

Jadi, nilai n = 110
0
. 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi) 

5 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

Skor Maksimum 10 

 

 

 

P1 

Q1 
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Lampiran 7 

 

Soal Tugas Rumah 

 

Buatlah 1 soal berkaitan dengan sifat sudut sehadap, dalam berseberangan, dan 

luar berseberangan beserta penyelesaiannya menggunakan kreativitas masing-

masing dengan catatan tiap peserta didik tidak boleh menggunakan soal yang 

sama. 

 

Soal  

 

 

 

 

Penyelesaian  
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang penggunaan 

alat peraga untuk menemukan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan 

baru tentang sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

8. Melakukan percobaan dengan alat 

peraga sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara 

individu 

  
    

12.  Berani mempresentasikan hasil       
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jawaban soal latihan di depan kelas 

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Menggunakan media alat peraga 

dalam pembelajaran 

       

6.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan 

percobaan menggunakan alat peraga. 

       

7. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

8. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

9. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

10. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 
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peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

11. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Menggunakan alat peraga yang bisa dilihat dengan jelas oleh peserta didik 

yang duduk di barisan belakang kelas 

2. Peserta didik juga menggunakan alat peraga 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menggunakan alat peraga dengan petunjuk yang runtut 

Aspek 6 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan percobaan menggunakan 

alat peraga 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu percobaan dengan baik 

Aspek 7 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 
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Aspek 8 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 

Aspek 9 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 

2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 10 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 11 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

  

 

………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.2 Menemukan sifat sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak jika dua 

garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model Treffinger berbantuan alat peraga dan dengan kemampuan 

berpikir kreatif matematis peserta didik dapat menemukan sifat sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Sifat-sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua garis 

sejajar berpotongan dengan garis ketiga (Lampiran 1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Treffinger Berbantuan Alat Peraga 

2. Metode Pembelajaran : Percobaan, diskusi, latihan soal 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 13 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan E-

E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin dengan 

mengucapkan “Materi sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga banyak 

manfaatnya selain bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari juga dapat mempermudah kita dalam 

belajar materi geometri yang lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4-12 (Lampiran 2), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi sifat-sifat sudut 

dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika 

dua garis dipotong oleh garis ketiga (Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap Pengembangan Fungsi-Fungsi 

Divergen 

1. Guru memberikan petunjuk percobaan menggunakan 

alat peraga dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

kepada masing-masing peserta didik dalam LKPD 

(Lampiran 3). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama penjelasan 

dari guru. 

3. Peserta didik menanya apakah sifat-sifat sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

4. Peserta didik mengumpulkan data dan membuat 

gagasan-gagasan baru mengenai sifat-sifat sudut 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, Ingin 

tahu 

Menanya, 

Percaya diri 

 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 
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dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga dengan 

pengetahuan peserta didik yang sudah dimiliki 

sebelumnya, dengan mengisi borang gagasan sebelum 

percobaan dalam LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 2: Tahap Pengembangan Berpikir dan 

Merasakan secara Lebih Kompleks 

5. Peserta didik mengasosiasi tentang gagasan yang 

diperoleh dengan melakukan percobaan menggunakan 

alat peraga sehingga memperoleh gagasan yang tepat. 

6. Peserta didik menyiapkan alat peraga yang sudah 

dibuat di rumah sebagai pekerjaan rumah pada 

pertemuan sebelumnya (Lampiran 4). 

7. Peserta didik melakukan percobaan menggunakan alat 

peraga secara individu dengan teliti mengikuti 

petunjuk pada LKPD (Lampiran 3). 

8. Setelah melakukan percobaan masing-masing peserta 

didik menyimpulkan hasil percobaan yaitu 

menemukan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga yaitu sifat sudut 

dalam sepihak dan luar sepihak dengan mengisi 

kesimpulan dalam LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan dalam Tantangan 

Nyata 
9. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasikan hasil yang diperoleh ketika 

melakukan kegiatan percobaan menggunakan alat 

peraga dengan percaya diri. 

10. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi hasil presentasi yang telah 

disampaikan oleh peserta didik yang lain dengan 

santun. 

11. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

12. Guru memberikan latihan soal tentang sifat sudut 

dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga ditambah 

dengan latihan soal dari soal yang dibuat oleh 

temannya untuk tugas rumah pada pertemuan 

selanjutnya (Lampiran 5). 

13. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

14. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi jawaban yang telah dituliskan di 

data, Kepekaan 

kepada masalah 

 

 

 

 

 

Asosiasi 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

Teliti 

 

 

Mengelola 

konflik yang 

kompleks 

 

 

 

 

 

Komunikatif,  

Percaya diri 

 

 

Komunikatif, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi, 

Tanggung jawab 

 

 

Komunikatif, 

Santun 



211 

 

 

 

papan tulis dengan santun. 

15. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan konfirmasi guru, peserta didik diminta untuk 

membuat rangkuman dan simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 6). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

(Lampiran 7). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya adala mengenai materi 

penerapan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam penyelesaian 

masalah. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi, Jujur 

 

 

Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

  

H. Media Pembelajaran 
 

1. Media 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

2. Alat dan bahan 

1. Kertas Manila 

2. Gunting 

3. Penggaris 

4. Pensil dan penghapus 
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I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 5) dan proses percobaan menggunakan alat peraga 

menggunakan LKPD (Lampiran 3). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 6) dan PR (Lampiran 7). 

 

 Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Dua Garis Dipotong oleh Garis Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

Garis k dan garis l dipotong oleh garis m berturut-turut di titik A dan B. 

A3 dan B2, A4 dan B1 masing-masing disebut sudut dalam sepihak. 

A2 dan B3, A1 dan B4 masing-masing disebut sudut luar sepihak. 

A3 dan B1, A4 dan B2 masing-masing disebut sudut dalam 

berseberangan. 

A1 dan B2, A2 dan B4 masing-masing disebut sudut luar berseberangan. 

A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, serta A4 dan B4 masing-

masing disebut sudut sehadap. 

 

Pasangan Sudut yang Saling Berpelurus 

 

 

 

 

 

 

 Pada gambar di atas, garis AB merupakan garis lurus, sehingga besar

AOB = 180
0
. Pada garis AB, dari titik O dibuat garis melalui C, sehingga 

terbentuk sudut AOC dan sudut BOC. Demikian pula sebaliknya, BOC 

merupakan pelurus atau suplemen AOC, sehingga diperoleh 

AOC + BOC  = AOB 

  a
0
 + b

0
  = 180

0
 

atau dapat ditulis a
0
 = 180

0
 - b

0
 dan b

0 
= 180

0
 - a

0
 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

1 

1 2 

2 
3 4 

4 3 

k 

l 

m 

A B 

C 

O 

a0 b0 

Jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180
0
. 

Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. 
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Materi Ajar 

 

Hubungan antar Sudut jika Dua Garis Sejajar Dipotong oleh Garis Lain 

(1) Sudut-Sudut Dalam Sepihak dan Luar Sepihak 

 
Pada gambar tersebut garis m // n dipotong oleh garis l di titik P dan Q. 

Perhatikan 3P  dan 2Q . Kedua sudut tersebut terletak di dalam garis m dan 

n serta terhadap garis l keduanya terletak di sebelah kanan (sepihak). 

Pasangan sudut tersebut dinamakan sudut-sudut dalam sepihak. Dengan 

demikian diperoleh 3P  dalam sepihak dengan 2Q ; 4P  dalam sepihak 

dengan 1Q . Di depan telah kalian pelajari bahwa besar 3P  = 3Q  

(sehadap) dan besar 2P  = 2Q  (sehadap). Padahal 2P  = 180
0
 – 3P  

(berpelurus), sehingga 

2Q  = 2P  = 180
0
 – 3P  

3P  + 2Q  = 180
0
 

Tampak bahwa jumlah 3P  dan 2Q  adalah 180
0
. 

 

 

 

 

 

Perhatikan kembali 1P  dengan 4Q  dan 2P  dengan 3Q  pada gambar. 

Pasangan sudut tersebut disebut sudut luar sepihak. 

Akan kita buktikan bahwa  1P  + 4Q  = 180
0
. 

1P  + 4P  = 180
0
 (berpelurus) 

Padahal 4P  = 4Q  (sehadap). 

Terbukti bahwa 1P  + 4Q  = 180
0
. 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah sudut-

sudut dalam sepihak adalah 180
0
. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah 

sudut-sudut luar sepihak adalah 180
0
. 
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(2) Contoh Soal 

 
Diketahui: 0

2 )453(  xA dan 0

3 )235(  xB  

Ditanyakan : 1B  = . . . (minimal menggunakan 2 cara yang berbeda) 

Penyelesaian : 

Karena 2A  dan 3B  merupakan pasangan sudut luar sepihak, maka 

2A  + 3B = 0180  

000 180)235()453(  xx  
000 180688  x  

00 1128  x  
00 14 x  

000000

2 87)4542()4514.3()453(  xA  
000000

3 93)2370()2314.5()235(  xB  

Cara 1 

1A  + 2A = 0180   (Pasangan sudut berpelurus) 
000

1 9387108  A  

2B = 1A  = 093     (Pasangan sudut sehadap) 

Cara 2 

Karena  13 BB   (bertolak belakang) 

Maka 0

1 93B  

Jadi 0

1 93B . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika diketahui 

0

2 )453(  xA dan 

0

3 )235(  xB  

Tentukan besar 1B   dengan minimal 

2 cara yang berbeda! 
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Lampiran 2 

 

Media Power Point 

 

Melalui model Treffinger berbantuan alat peraga dan 
dengan kemampuan berpikir kreatif matematis 

peserta didik dapat menemukan sifat sudut dalam 
sepihak dan luar sepihak jika dua garis sejajar 

dipotong garis ketiga.

Hubungan Sudut-sudut yang 
Terjadi Jika Dua Garis Sejajar 

Dipotong Oleh Garis Lain

Tujuan

  
 

Kegiatan Inti

Kesimpulan

MENU 
UTAMA

Prasyarat

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

sepihak terhadap garis 
potong?

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di 

antara dua garis dan 
sepihak terhadap 

garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut dalam 
sepihak adalah sudut 

yang terletak di antara 
dua garis dan sepihak 
terhadap garis potong.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
sepihak terhadap garis 

potong?

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m
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Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di luar 

dua garis dan 
sepihak terhadap 

garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut luar 
sepihak adalah sudut 

yang terletak di antara 
dua garis dan sepihak 
terhadap garis potong.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

A1

l

k

m

A2

Apakah pasangan 
A1 dan A2 

saling 
berpelurus?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

B1

n

m
B2

Apakah pasangan 
B1 dan B2 

saling 
berpelurus?

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

C1

l

k

m

C2
Apakah pasangan 
C1 dan C2 

saling 
berpelurus?

 
 

Menu Utama

Jadi, pasangan sudut 
dikatakan saling 

berpelurus jika jumlah 
kedua ukuran 
sudutnya 1800.

Ayo ingat kembali!

 
Menu Utama

Ayo Ingat Kembali

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar
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Kegiatan Inti

Menu Utama

Siapkan 
kertas BC!

Gambar dua 
garis sejajar 

a dan b!

Gambar garis k 
yang memeotong 

garis a dan b!

Beri nama semua 
sudut yang 
terbentuk! 

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A4 adalah 
pasangan sudut 

dalam sepihak sudut 
mana?

Pasangan sudut dalam 
sepihak:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam sepihak yang 
lain!

 
 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam sepihak yang 
lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut dalam 
sepihak:

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A2 adalah 
pasangan sudut 

dalam luar sepihak 
sudut mana?

Pasangan sudut luar 
sepihak:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

 
 

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
sepihak:

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Potong kertas 
BC menurut garis 

a, b, dan k!

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

 
Menu Utama

Kegiatan Inti
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Menu Utama

Kegiatan Inti

A4 dengan 
B2 adalah 
pasangan 

sudut dalam 
sepihak.

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A4 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B2!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A4 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B2!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A4 dan 
B2 

membentuk 
sudut lurus.

 
 

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A2 dengan 
B4 adalah 
pasangan 

sudut luar 
sepihak.

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A2 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B4!

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A2 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B4!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A2 dan 
B4 

membentuk 
sudut lurus.

 

Latihan Soal

K L

a b

1 2

34

1 2

34

0

1 105K

1L2K
2L

Perhatikan gambar di 

samping!

a. Sebutkan pasangan sudut-

sudut dalam sepihak dan luar 

sepihak.

b. Jika besar                  , 

tentukan besar

,        , dan        !

 
 

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

Luar sepihak Berpelurus (1800)

 

KUIS

Diketahui  P1 dan  Q1. Jika  P1

besarnya m dalam sepihak dengan

 Q1 besarnya 1200, maka

gambarlah kasus tersebut dan

tentukan nilai m!
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Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Awal 

 

1. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
sepihak yang terbentuk  ..........................................  

2. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
sepihak yang terbentuk .............................................  

 

k 

a 

b 

Kegiatan Percobaan 

1. Siapkan alat peraga 1 yang berupa 
kertas manila yang sudah digambar 
dua garis sejajar dipotong oleh garis 
ketiga dan sudah memberi nama 
sudut-sudut yang terbentuk! 

2. Perhatikan gambar yang telah kalian 
buat dan isilah titik-titik di bawah ini! 

 
 

1. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut dalam 
sepihak? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

2. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut luar 
sepihak? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

Kegiatan 1 

Alat Peraga 1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 

b 

a 

k 
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1. Siapkan alat peraga 2 berupa potongan sudut-sudut yang terbentuk 
dari alat peraga 1 
 

 

 

 

 

 

 

2. Disebut apakah pasangan A4 dengan B2? 
Himpitkan salah satu kaki sudut A4 dengan salah satu kaki 

sudutB2! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

3. Disebut apakah pasangan A2 dengan B4? 
Himpitkan salah satu kaki sudut A2 dengan salah satu kaki 

sudutB4! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

Kegiatan 2 

Alat Peraga 2 

A1 A2 

A3 A4 

B2 B1 

B4 B3 

Kesimpulan 

 

1. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
sepihak yang terbentuk  ............................................  

2. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
sepihak yang terbentuk  ............................................  

 

k 

a 

b 
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g 

k 

Lampiran 4 

 

Contoh Alat Peraga Peserta Didik 

 

(1) Bentuk Alat Peraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Alat dan Bahan 

a) Kertas Manila 40 cm x 60 cm 2 lembar 

b) Penggaris 

c) Gunting 

d) Pensil 

e) Spidol 

 

(3) Langkah Pembuatan 

a) Membuat dua garis sejajar pada satu lembar kertas manila polos yaitu 

garis g//k 

 

 

 

>> 

 

 

 

>> 

 

 

 

 

b) Membuat garis ketiga yang memotong garis g dan k, yaitu garis l 

 

 

 

 

 

A1 A2 

A3 A4 

B1 

B3 

B2 

B4 

A 

B 

g 

k 
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>> 

 

 

>> 

 

 

 

 

c) Memberi nama pada sudut-sudut yang terbentuk, antara garis g dan garis 

l yaitu A dan antara garis k dan l yaitu B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Membuat sudut-sudut yang sama pada kertas manila polos kemudian 

dipotong mengikuti garis g, k,  dan l sehingga terbentuklah sudut-sudut 

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 

k 

l 

g 

k 

l 

A 

B 

B1 B2 

B3 B4 

A4 A3 

A2 A1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 
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Lampiran 5 

 

Latihan Soal 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal) 

Diketahui: 
0

1 105K  

Ditanyakan : a. Pangan sudut-sudut sehadap = . . . 

                      b. 2L , 2K , dan 1L  = . . .  

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menemukan pasangan sudut-sudut 

sehadap) 

Sudut-sudut dalam sepihak 

  
2K  dan 1L   

 3K  dan 
4L  

Sudut-sudut luar sepihak 

 1K  dan 
2L  

 4K  dan 
3L  

 

 

 

0 (Tidak membuat 

sketsa gambar) 

1 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

benar) 

0 (Tidak 

menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan benar) 

0 (Tidak 

menuliskan 

pasangan sudut) 

1 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

2 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

3 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Sebutkan pasangan sudut-sudut dalam   

sepihak dan luar sepihak. 

b. Jika besar 
0

1 105K , tentukan besar 

    2L , 2K , dan 1L ! 
 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 
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(4. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan 

sudut untuk memperoleh persamaan dan menemukan 

besar sudut yang ditanyakan) 

1

0

2 180 KL   (luar sepihak) 

         00 105180   

         075  

1

0

2 180 KK   (berpelurus) 

         00 105180   

         075  

2

0

1 180 KL   (dalam sepihak) 

         00 75180   

         0105  

4 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

0 (Tidak 

menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

1 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 10 
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Lampiran 6 

 

Kuis 

 

1. Diketahui   P1 dan   Q1. Jika   P1 besarnya m dalam sepihak dengan 

  Q1 besarnya 120
0
, maka gambarlah kasus tersebut dan tentukan nilai 

m! 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   P1 = m dalam sepihak 

dengan   Q1 = m = 120
0
 

Ditanyakan : gambar kasus dan nilai m
 

Penyelesaian  : 

 

 

(2. Peserta didik menggambar sketsa dari 

permasalahan yang diketahui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menghitung besar sudut 

p
0
 dengan memanfaatkan sifat pasangan 

sudut dalam sepihak) 

Karena   P1 dan   Q1 merupakan 

pasangan sudut dalam sepihak maka, 

180
0
 =   P1 +   Q1  180

0
 = m + 120

0
 

    m = 180
0
 - 120

0
 

    m = 60
0
 

Jadi, nilai m = 68
0
. 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi) 

5 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

Skor Maksimum 10 

 

 

 

P1 

Q1 
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Lampiran 7 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Pada gambar di samping, jika diketahui xA 124  , 

yxA 53  , dan 0

2 60B , tentukan nilai dari 

2x + 3y!  

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   A4 = 12x 

      A3 = x + 5y 

      B2 = 60
0
 

Ditanyakan : x + y = . . . 
Penyelesaian  : 

 

(3. Peserta didik mencari x dengan sifat-

sifat pasangan sudut luar berseberangan)  

24 BA         (luar berseberangan) 
00 56012  xx  

 

(4. Peserta didik mencari y dengan sifat 

pasangan sudut berpelurus) 

43 AA         (berpelurus) 

011

5)5(11

511

512









y

y

yx

yxx

 

(5. Peserta didik mencari 2x + 3y dan 

menuliskan kesimpulan) 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

 

 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 
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Karena x = 5
0
 dan y = 11

0
 maka  

0433310)11(3)5(232  yx  

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang penggunaan 

alat peraga untuk menemukan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan 

baru tentang sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

8. Melakukan percobaan dengan alat 

peraga sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara 

individu 

  
    

12.  Berani mempresentasikan hasil       
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jawaban soal latihan di depan kelas 

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Menggunakan media alat peraga 

dalam pembelajaran 

       

6.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan 

percobaan menggunakan alat peraga. 

       

7. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

8. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

9. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

10. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 
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peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

11. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Menggunakan alat peraga yang bisa dilihat dengan jelas oleh peserta didik 

yang duduk di barisan belakang kelas 

2. Peserta didik juga menggunakan alat peraga 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menggunakan alat peraga dengan petunjuk yang runtut 

Aspek 6 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan percobaan menggunakan 

alat peraga 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu percobaan dengan baik 

Aspek 7 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 
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Aspek 8 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 

Aspek 9 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 

2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 10 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 11 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

  

 

………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 1 

PERTEMUAN 3 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.1 Menggunakan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong garis 

ketiga dalam penyelesaian 

masalah. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model Treffinger berbantuan alat peraga dan dengan menggunakan 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik dapat menggunakan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga dalam 

penyelesaian masalah. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis ketiga (Lampiran 1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Treffinger Berbantuan Alat Peraga 

2. Metode Pembelajaran : Percobaan, diskusi, latihan soal 

 

 

 

 

 

Lampiran 14 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan E-

E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru bersama peserta didik mengecek pekerjaan 

rumah yang diberikan sebelumnya dan membahasnya 

bersama. (Lampiran 2) 

5. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 3). 

6. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

7. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin dengan 

mengucapkan “Materi hubungan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga banyak manfaatnya selain bisa diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari juga dapat 

mempermudah kita dalam belajar materi geometri 

yang lain”. 

8. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4 (Lampiran 3) dan alat peraga 

(Lampiran 4), peserta didik diingatkan kembali 

mengenai materi hubungan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

(Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap Pengembangan Fungsi-Fungsi 

Divergen 

1. Guru memberikan soal cerita mengenai penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam power point 

slide 5 (Lampiran 3). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama soal yang 

diberikan oleh guru. (Lampiran 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, Ingin 

tahu 
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3. Peserta didik menanya bagaimanakah penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam soal cerita 

tersebut. 

4. Peserta didik mengeksplorasi membuat gagasan-

gagasan baru mengenai penggunaan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga. 

Tahap 2: Tahap Pengembangan Berpikir dan 

Merasakan secara Lebih Kompleks 

5. Peserta didik mengekplorasi dan mengasosiasi 

gagasan yang diperoleh dengan menerapkannya dalam 

penyelesaian permasalahan yang telah diberikan. 

6. Peserta didik meneliti kembali jawaban yang telah 

ditulis dalam penyelesaian permasalahan. 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan dalam Tantangan 

Nyata 
7. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasi hasil yang diperoleh melalui 

presentasi dengan percaya diri. 

8. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi hasil presentasi yang telah 

disampaikan oleh peserta didik yang lain dengan 

santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

10. Peserta didik mendapatkan masing-masing satu 

soal yang berbeda-beda dari soal yang telah dibuat 

oleh peserta didik yang lain pada pertemuan 

sebelumnya dan kemudian mengerjakannya sesuai 

dengan gagasannya masing-masing. 

11. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi jawaban yang telah dituliskan di 

papan tulis dengan santun. 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

Menanya, 

Percaya diri 

 

 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 

data, Kreativitas 

 

 

 

Eksplorasi, 

Mengasosiasi 

 

Teliti 

 

 

 

Mengkomunikasi, 

Percaya diri 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi, 

tanggung jawab 

 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan bimbingan dan konfirmasi guru, peserta didik 

diminta untuk membuat rangkuman dan simpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

 

Konfirmasi 
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3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 6). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

(Lampiran 7). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian 

mengenai materi penggunaan hubungan sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga dalam penyelesaian masalah dan 

mengingatkan peserta didik untuk belajar di rumah. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

Elaborasi, Jujur 

 

 

Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

  

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

  

H. Media Pembelajaran 
 

1. Media 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

2. Alat dan bahan 

1. Alat Peraga 

2. Penggaris 

3. Pensil dan penghapus 

 

I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 5). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 6) dan PR (Lampiran 7).      

Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga 

 

Sifat Sudut Besar Sudut 

Sehadap Sama 

Dalam Berseberangan Sama 

Luar Berseberangan Sama 

Dalam Sepihak Berpelurus 

Luar Sepihak Berpelurus 

 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas diperoleh kesimpulan 

1) A1 = B1 (Sehadap) 

2) A2 = B2 (Sehadap) 

3) A3 = B3 (Sehadap) 

4) A4 = B4 (Sehadap) 

5) A4 = B2 (Dalam Berseberangan) 

6) A3 = B1 (Dalam Berseberangan) 

7) A2 = B4 (Luar Berseberangan) 

8) A1 = B3 (Luar Berseberangan) 

9) A4 = B1 (Dalam Sepihak) 

10) A3 = B2 (Dalam Sepihak) 

11) A2 = B3 (Luar Sepihak) 

12) A1 = B4 (Luar Sepihak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
1 

1 2 
3 

3 4 

4 

2 
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Lampiran 2 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Pada gambar di samping, jika diketahui xA 124  , 

yxA 53  , dan 0

2 60B , tentukan nilai dari 

2x + 3y!  

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   A4 = 12x 

      A3 = x + 5y 

      B2 = 60
0
 

Ditanyakan : x + y = . . . 
Penyelesaian  : 

 

(3. Peserta didik mencari x dengan sifat-

sifat pasangan sudut luar berseberangan)  

24 BA         (luar berseberangan) 
00 56012  xx  

 

(4. Peserta didik mencari y dengan sifat 

pasangan sudut berpelurus) 

43 AA         (berpelurus) 

011

5)5(11

511

512









y

y

yx

yxx

 

(5. Peserta didik mencari 2x + 3y dan 

menuliskan kesimpulan) 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

 

 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 
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Karena x = 5
0
 dan y = 11

0
 maka  

0433310)11(3)5(232  yx  

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 3 

 

Media Power Point 

 

 

Melalui model Treffinger berbantuan
alat peraga dan dengan menggunakan
kemampuan berpikir kreatif peserta
didik dapat menggunakan hubungan
sifat sudut yang terbentuk jika dua garis
sejajar dipotong garis ketiga dalam
penyelesaian masalah.

 
 

 

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

Luar sepihak Berpelurus (1800)

 
 

Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah
aula besar yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk
jajar genjang. Jika diketahui salah satu sudut belokan jalan
sebesar 1100. Pada jam 9 malam Pak Totok, seorang penjual
bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula
tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda
motor Pak Totok mati, berapa derajatkah Pak Totok harus
berbelok pada belokan jalan setelah Pak Totok melewati
belokan dengan sudut 1100? Bantulah Pak Totok agar Pak
Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa
dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta
menentukan sudut pada persimpangan selanjutnya.

 

1. Menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan dari soal

Diketahui :  A = 1100

Ditanyakan :  B = . . . ?
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2. Membuat sketsa gambar dan
memberikan nama sudut

1100

A B

 

3. Menggunakan hubungan sifat sudut 
dalam sepihak untuk mencari  B

 B merupakan pasangan sudut
dalam sepihak dengan  A, maka

 
 

4. Melakukan proses perhitungan

 B = 1800 – A = 1800 – 1100 = 700

 

5. Menuliskan kesimpulan

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, 
Pak Totok harus berbelok sebesar
700.

 
 

 

Kesimpulan

Langkah penyelesaian penggunaan hubungan
sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar
dipotong oleh garis ketiga:
1. Menuliskan apa yang diketahui dan

ditanyakan dari soal.
2. Membuat sketsa gambar dan memberikan

nama sudut.
3. Menggunakan hubungan sifat sudut yang

terjadi.
4. Melakukan proses perhitungan.
5. Menuliskan kesimpulan.

 
 

KUIS
Berilah nama sudut pada gambar di
bawah ini. Setelah itu tentukan nilai a0

menggunakan langkah-langkah rinci!

a0

1050

350
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g 

k 

Lampiran 4 

 

Contoh Alat Peraga Peserta Didik 

 

(1) Bentuk Alat Peraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Alat dan Bahan 

a) Kertas Manila 40 cm x 60 cm 2 lembar 

b) Penggaris 

c) Gunting 

d) Pensil 

e) Spidol 

 

(3) Langkah Pembuatan 

a) Membuat dua garis sejajar pada satu lembar kertas manila polos yaitu 

garis g//k 

 

 

 

>> 

 

 

 

>> 

 

 

 

 

b) Membuat garis ketiga yang memotong garis g dan k, yaitu garis l 

 

 

 

 

 

A1 A2 

A3 A4 

B1 

B3 

B2 

B4 

A 

B 

g 

k 
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>> 

 

 

>> 

 

 

 

 

c) Memberi nama pada sudut-sudut yang terbentuk, antara garis g dan garis 

l yaitu A dan antara garis k dan l yaitu B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Membuat sudut-sudut yang sama pada kertas manila polos kemudian 

dipotong mengikuti garis g, k,  dan l sehingga terbentuklah sudut-sudut 

A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 

k 

l 

g 

k 

l 

A 

B 

B1 B2 

B3 B4 

A4 A3 

A2 A1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 
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Lampiran 5 

 

Soal 

 

1. Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah aula besar 
yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk jajar genjang. Jika diketahui 

salah satu sudut belokan jalan sebesar 110
0
. Pada jam 9 malam Pak Totok, 

seorang penjual bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula 

tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda motor Pak Totok 

mati, berapa derajatkah Pak Totok harus berbelok pada belokan jalan 

setelah Pak Totok melewati belokan dengan sudut 110
0
? Bantulah Pak 

Totok agar Pak Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa 

dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta menentukan sudut 

pada persimpangan selanjutnya. 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik menulis apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui         :   A = 110
0
 

Ditanyakan :   B 

Penyelesaian  : 

 

 

(2. Peserta didik membuat sketsa 

gambar dan memberikan nama 

sudut) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut dalam sepihak untuk 

mencari   B) 

  B merupakan pasangan sudut dalam 

sepihak dengan   A, maka  

  

(4. Peserta didik melakukan proses 

perhitungan) 
  B = 180

0
 –   A = 180

0
 – 110

0
 = 70

0
 

 

0 (Tidak menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dengan benar) 

0 (Tidak membuat sketsa gambar) 

1(Membuat sketsa gambar dengan 

salah tanpa memberi nama sudut) 

2 (Membuat sketsa gambar dengan 

salah dengan memberi nama sudut) 

3 (Membuat sketsa gambar dengan 

benar tanpa memberi nama sudut) 

4 (Membuat sketsa gambar dan 

memberi nama sudut dengan benar) 

5 (Membuat sketsa gambar dan 

memberi nama sudut dengan benar 

dan rapi) 

0 (Tidak menuliskan penyelesaian 

atau penyelesaian salah) 

2 (Menuliskan   B tanpa 

menggunakan sifat sudut) 

4 (Menuliskan   B dengan 

menggunakan sifat sudut) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan perhitungan dengan 

salah atau tidak lengkap) 

110
0
 

A B 
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(5. Peserta didik memperoleh 

jawaban yang tepat dan memberikan 

kesimpulan jawaban) 

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, Pak 

Totok harus berbelok sebesar 70
0
. 

2 (Melakukan perhitungan dengan 

benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

1 (Menuliskan kesimpulan dengan 

benar namun tidak lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 15 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 6 

 

Kuis 

 

1. Berilah nama sudut pada gambar di bawah ini. Setelah itu tentukan nilai a
0
 

menggunakan langkah-langkah rinci! 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Ditanyakan : memberi nama sudut dan 

nilai a
0
  

Penyelesaian  : 

 

 

 

(3. Peserta didik memberi nama sudut 

yang terbentuk) 

 

 

 

 

 

 

 

(4. Peserta didik menghitung besar a
0
 

meggunakan sifat pasangan sudut 

berpelurus) 

  A1 =   A2 = 35
0
 (bertolak belakang) 

  A3 = 180
0
 -  A4 = 180

0
 - 105

0
 = 75

0
 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak memberi nama sudut) 

1 (Memberi nama sudut dengan 

salah) 

2 (Memberi nama sudut dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Memberi nama sudut dengan 

benar) 

4 (Memberi nama sudut dengan 

benar dan rinci) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

a
0
 

105
0 

35
0
 

A 
1 

2 

3 

4 

5 6 

a
0
 

105
0 

35
0
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(berpelurus) 

  A5 = 180
0
 – 35

0
 – 75

0
 = 70

0
 (jumlah 

sudut dalam segitiga) 

  A6 = 180
0
 – 70

0
 = 110

0
 (berpelurus) 

Jadi, a
0
 = 110

0
. 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 7 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Diketahui ruas garis AB // EC, kedua ruas garis tersebut dipotong oleh  ruas 

garis FD. Gambarlah sketsa kasus tersebut, serta tentukan semua sudut yang 

lain jika ditentukan BAC  = 35
0
 dan DCE  = 70

0
. 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik menulis apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui : garis AB // EC 

    BAC  = 35
0
 

    DCE  = 70
0
 

Ditanyakan : 1) ECA   

    2) ACB   

    3) ABC   

    4) ABF   

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut dalam 

berseberanganuntuk mencari ECA ) 

4) BACECA   = 35
0
  

(Pasangan sudut dalam berseberangan) 

 

(4. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ACB ) 

5)     000000 1051803570180180  ECADCEACB

 = 75
0
 

 

(5. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut sehadap untuk mencari 

ABC ) 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

 

 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi dan 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

A 

F B C D 

E 
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6) DCEABC  = 70
0
 (Pasangan 

sudut sehadap) 

 

(6. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ABF ) 
000 70180180  ABCABF  = 110

0
 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

 Skor Maksimum 14 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga dalam penyelesaian 

masalah 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan 

baru tentang penggunaan hubungan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga dalam penyelesaian masalah 

  

    

8. Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara 

individu 
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12.  Berani mempresentasikan hasil 

jawaban soal latihan di depan kelas 

  
    

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 9 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Menggunakan media alat peraga 

dalam pembelajaran 

       

6.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan 

penyelesaian permasalahan. 

       

7. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan 

gagasannya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

8. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

9. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

10. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 
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peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 

11. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Menggunakan alat peraga yang bisa dilihat dengan jelas oleh peserta didik 

yang duduk di barisan belakang kelas 

2. Peserta didik juga menggunakan alat peraga 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menggunakan alat peraga dengan petunjuk yang runtut 

Aspek 6 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan penyelesaian 

permasalahan 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 7 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 
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Aspek 8 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 

Aspek 9 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 

2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 10 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 11 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

  

 

………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.1 Menemukan sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan jika dua garis 

sejajar dipotong garis ketiga. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model Treffinger dan dengan menggunakan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dapat menemukan sifat sudut sehadap, dalam 

berseberangan, dan luar berseberangan jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Sifat-sifat sudut sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan yang 

terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis ketiga (Lampiran 

1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Treffinger  

2. Metode Pembelajaran : Percobaan, diskusi, latihan soal 

 

 

 

 

Lampiran 15 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan E-

E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin dengan 

mengucapkan “Materi sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga banyak 

manfaatnya selain bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari juga dapat mempermudah kita dalam 

belajar materi geometri yang lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4-13 (Lampiran 2), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi definisi dua garis 

sejajar dan sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis dipotong oleh garis ketiga (Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap Pengembangan Fungsi-Fungsi 

Divergen 

1. Guru menunjukkan sudut-sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

menggunakan power point (Lampiran 2). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama penjelasan 

dari guru. 

3. Peserta didik menanyakan apakah sifat-sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga. 

4. Peserta didik mengumpulkan data dan membuat 

gagasan-gagasan baru mengenai sifat-sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, Ingin 

Tahu 

Menanya, 

Percaya diri 

 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 

data, Kreativitas 
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ketiga dengan pengetahuan peserta didik yang sudah 

dimiliki sebelumnya, dengan mengisi borang gagasan 

sebelum percobaan dalam LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 2: Tahap Pengembangan Berpikir dan 

Merasakan secara Lebih Kompleks 

5. Peserta didik mengasosiasi tentang gagasan yang 

diperoleh dengan mencari pembuktian sesuai dengan 

kreativitas masing-masing peserta didik berdasarkan 

pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dan dari 

sumber belajar yang dimiliki sesuai dengan petunjuk 

dalam LKPD (Lampiran 3). 

6. Masing-masing peserta didik menyimpulkan hasil 

percobaan yaitu menemukan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga yaitu sifat sudut sehadap, dalam berseberangan, 

dan luar berseberangan dan mengisi kesimpulan pada 

LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan dalam Tantangan 

Nyata 
7. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasikan hasil yang diperoleh ketika 

melakukan asosiasi dengan percaya diri. 

8. Peserta didik yang lain mengkomunikasikan 

gagasannya dengan menanggapi hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh peserta didik yang lain 

dengan santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

10. Guru memberikan latihan soal tentang sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga (Lampiran 4). 

11. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain menanggapi jawaban yang 

telah dituliskan di papan tulis santun. 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

 

 

 

 

 

Eksplorasi, 

Mengasosiasi, 

Kreativitas 

 

 

 

Teliti 

 

 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasi, 

Percaya diri 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan konfirmasi guru, peserta didik diminta untuk 

membuat rangkuman dan simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

 

Konfirmasi 
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3. Sebagai evaluasi, guru mengelaborasi dengan 

membagikan soal untuk dikerjakan oleh peserta didik 

selama 10 menit (Lampiran 5). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

untuk membuat soal berkaitan dengan sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan 

yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga sebanyak 1 soal beserta penyelesaiannya 

dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

(Lampiran 6). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya akan membahas 

mengenai sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak 

dan  penggunaan sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

Elaborasi, Jujur 

 

 

Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

  

H. Media Pembelajaran 
 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

 

I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 4) dan proses percobaan menggunakan alat peraga 

menggunakan LKPD (Lampiran 3). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 5) dan PR (Lampiran 6). 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Garis-garis Sejajar 

 

 

 

 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

Pada keragka bangun ruang balok ABCD.EFGH, terdapat beberapa garis sejajar 

yaitu 

AB // DC // EF // HG dan AD // BC // EH // FG 

 

Dua Garis Dipotong oleh Garis Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

Garis k dan garis l dipotong oleh garis m berturut-turut di titik A dan B. 

A3 dan B2, A4 dan B1 masing-masing disebut sudut dalam sepihak. 

A2 dan B3, A1 dan B4 masing-masing disebut sudut luar sepihak. 

A3 dan B1, A4 dan B2 masing-masing disebut sudut dalam 

berseberangan. 

A1 dan B2, A2 dan B4 masing-masing disebut sudut luar berseberangan. 

A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, serta A4 dan B4 masing-

masing disebut sudut sehadap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua garis lurus disebut sejajar jika garis-garis itu terletak pada satu 

bidang datar dan tidak memiliki titik persekutuan (tidak berpotongan)  

A 
B 

C D 

E F 

G H 

A 

B 

1 

1 2 

2 
3 4 

4 3 

k 

l 

m 
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Materi Ajar 

 

Hubungan antar Sudut jika Dua Garis Sejajar Dipotong oleh Garis Lain 

(1) Sudut-Sudut Sehadap dan Berseberangan 

 
Pada gambar tersebut, garis m // n dan dipotong oleh garis l. 

Titik potong garis l terhadap garis m dan n berturut-turut di titik P dan titik Q. 

Pada gambar di atas, tampak bahwa 
2P  dan 

2Q  menghadap arah yang 

sama. Demikian juga 
1P  dan 

1Q , 3P  dan 3Q , serta 
4P  dan 

4Q . 

Sudut-sudut yang demikian dinamakan sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap 

besarnya sama. Jadi, dapat dituliskan, 

1P  sehadap dengan 
1Q  dan 

1P  = 
1Q ; 

2P  sehadap dengan 
2Q  dan 

2P  = 
2Q ; 

3P  sehadap dengan 3Q  dan 3P  = 3Q ; 

4P  sehadap dengan 
4Q  dan 

4P  = 
4Q . 

 

 

 

 

Pada gambar di atas besar 3P  = 
1Q  dan 

4P  = 
2Q . Pasangan 3P  dan 

1Q , serta 
4P  dan 

2Q  disebut sudut-sudut dalam berseberangan. 

 

 

 

 

Sekarang perhatikan pasangan 
1P  dan 3Q , serta 

2P  dan 
4Q . Pasangan 

sudut tersebut adalah sudut-sudut luar berseberangan, di mana 
1P  = 3Q  

dan 
2P  = 

4Q . 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka akan 

terbentuk empat pasang sudut sehadap yang besarnya sama. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudutsudut 

dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka besar sudut-

sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 
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Lampiran 2 

 

Media Power Point 

 

Melalui model Treffinger dan dengan menggunakan 
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dapat

menemukan sifat sudut sehadap, dalam 
berseberangan, dan luar berseberangan jika dua garis 

sejajar dipotong garis ketiga.

Hubungan Sudut-sudut yang 
Terjadi Jika Dua Garis Sejajar 

Dipotong Oleh Garis Lain

Tujuan

  
 

Kegiatan Inti

Kesimpulan

MENU 
UTAMA

Prasyarat

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis g
dan garis h

merupakan dua 
garis yang sejajar?

g

h

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis i
dan garis j

merupakan dua 
garis yang sejajar?

i

j

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis k 
dan garis l

merupakan dua 
garis yang sejajar?k

l
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Menu Utama

Jadi, dua garis dikatakan 
sejajar apabila garis-garis

tersebut terletak dalam satu
bidang datar dan tidak akan

pernah bertemu atau
berpotongan jika garis

tersebut diperpanjang sampai
tak berhingga

Ayo ingat kembali!

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Perhatikan 
gambar jalan di 

samping!

Misalkan jalan 
pada gambar di 
samping adalah 
sebuah garis.

Jika sebuah jalan 
mewakili sebuah garis, 
jalan tersebut menjadi 
tiga garis yang saling 

berpotongan.

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Manakah pasangan 
sudut yang 

mengahadap ke arah 
yang sama?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang menghadap ke 

arah yang yang 
sama?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut sehadap 
adalah sudut yang 

menghadap ke arah 
yang yang sama.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

berseberangan 
terhadap garis potong? 

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di antara 

dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut dalam 
berseberangan adalah 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

berseberangan 
terhadap garis potong.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di luar 

dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut luar 
berseberangan adalah 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong.
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Kegiatan Inti

Menu Utama

Siapkan 
kertas BC!

Gambar dua 
garis sejajar 

a dan b!

Gambar garis k 
yang memeotong 

garis a dan b!

Beri nama semua 
sudut yang 
terbentuk! 

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Perhatikan
sudut-sudut yang 

terbentuk!

A2 sehadap 
dengan sudut 

mana?

Pasangan sudut sehadap:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

sehadap yang 
lain!

 
 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

sehadap yang 
lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut sehadap:

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 adalah 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
sudut mana?

Pasangan sudut dalam 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
yang lain!

 
 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut dalam 
berseberangan:

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A1 adalah 
pasangan sudut luar 
berseberangan sudut 

mana?

Pasangan sudut luar 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 
berseberangan yang 

lain!

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 
berseberangan yang 

lain!

 

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
sepihak:
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Menu Utama

Kegiatan Inti

Potong kertas 
BC menurut garis 

a, b, dan k!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 dengan 
B3 adalah 
pasangan 

sudut 
sehadap.

Himpitkan 
A3 

dengan 
B3!

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A3 

dengan 
B3!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A3 
berhimpit 
dengan 
B3.

 
Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 dengan 
B2 adalah 
pasangan 

sudut dalam 
berseberangan.

Himpitkan 
A3 

dengan 
B2!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A3 

dengan 
B2!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A3 
berhimpit 
dengan 
B2.
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Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A1 dengan 
B4 adalah 
pasangan 

sudut luar 
berseberangan.

Himpitkan 
A1 

dengan 
B4!

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A1 

dengan 
B4!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A1 
berhimpit 
dengan 
B4.

  

Latihan Soal

K L

a b

1 2

34

1 2

34

Perhatikan gambar di 

samping!

a. Sebutkan pasangan sudut-

sudut sehadap

b. Jika besar                  , 

tentukan besar

,        , dan        !

0

1 102K

1L 2K
2L

 
 

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

 

KUIS

Diketahui  P1 dan  Q1. Jika  P1

besarnya n luar berseberangan

dengan  Q1 besarnya 1100, maka

gambarlah kasus tersebut dan

tentukan nilai n!
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Lampiran 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Awal 

 

1. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut sehadap 
yang terbentuk  .................  

2. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

3. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

 

k 

a 

b 

Kegiatan Percobaan 

1. Siapkan alat peraga 1 yang berupa 
kertas manila yang sudah digambar 
dua garis sejajar dipotong oleh garis 
ketiga dan sudah memberi nama 
sudut-sudut yang terbentuk! 

2. Perhatikan gambar yang telah kalian 
buat dan isilah titik-titik di bawah 
ini! 

1. Manakah sudut-sudut yang 
merupakan pasangan sudut 
sehadap? 
... dengan  ..., ... dengan  ... 

... dengan  ..., ... dengan  ... 

2. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut dalam 
berseberangan? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

3. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut luar 
berseberangan? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

Kegiatan 1 

Alat Peraga 1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 

b 

a 

k 
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1. Siapkan alat peraga 2 berupa potongan sudut-sudut yang terbentuk 
dari alat peraga 1 
 

 

 

 

 

 

 

2. Disebut apakah pasangan A1 dengan B1? 
Himpitkan A1 dengan B1! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

3. Disebut apakah pasangan A3 dengan B2? 
Himpitkan A3 dengan B2! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

4. Disebut apakah pasangan A1 dengan B4? 
Himpitkan A1 dengan B4! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

Kegiatan 2 

Alat Peraga 2 

A1 A2 

A3 A4 

B2 B1 

B4 B3 

Kesimpulan 

 

1. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut sehadap 
yang terbentuk  .................  

2. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

3. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

 

k 

a 

b 
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Lampiran 4 

 

Latihan Soal 

 

1.  

 

 

 

 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal) 

Diketahui: 
0

1 102K  

Ditanyakan : a. Pangan sudut-sudut sehadap = . . . 

                      b. 1L , 2K , dan 2L  = . . .  

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menemukan pasangan sudut-sudut 

sehadap) 

  1K  dan 1L   

 
2K  dan 2L

 

 3K  dan 
3L  

 4K  dan 4L  

 

 

 

 

 

 

0 (Tidak membuat 

sketsa gambar) 

1 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

benar) 

0 (Tidak 

menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan benar) 

0 (Tidak 

menuliskan 

pasangan sudut) 

1 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

2 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

3 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

4 (Menyebutkan 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap 

b. Jika besar 
0

1 102K , tentukan besar 

    1L , 2K , dan 2L ! 
 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 
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(4. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan 

sudut untuk memperoleh persamaan dan menemukan 

besar sudut yang ditanyakan) 

1L  = 
1K             (sehadap) 

        = 102
0
 

1

0

2 180 KK   (berpelurus) 

         00 120180   

         078  

22 KL              (sehadap) 

         078  

 

satu pasangan 

sudut) 

0 (Tidak 

menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

1 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 10 
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Lampiran 5 

 

Kuis 

 

1. Diketahui   P1 dan   Q1. Jika   P1 besarnya n luar berseberangan 

dengan   Q1 besarnya 110
0
, maka gambarlah kasus tersebut dan tentukan 

nilai n ! 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   P1 = n luar 

berseberangan dengan  

  Q1 = 110
0
 

Ditanyakan : gambar kasus dan nilai n
 

Penyelesaian  : 

 

(2. Peserta didik menggambar sketsa dari 

permasalahan yang diketahui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menghitung besar sudut 

n dengan memanfaatkan sifat pasangan 

sudut luar berseberangan) 

Karena   P1 dan   Q1 merupakan 

pasangan sudut luar berseberangan maka, 

   P1 =   Q1   n = 110
0
 

Jadi, nilai n = 110
0
. 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi) 

5 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

Skor Maksimum 10 

 

 

 

P1 

Q1 
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Lampiran 6 

 

Soal Tugas Rumah 

 

Buatlah 1 soal berkaitan dengan sifat sudut sehadap, dalam berseberangan, dan 

luar berseberangan beserta penyelesaiannya menggunakan kreativitas masing-

masing dengan catatan tiap peserta didik tidak boleh menggunakan soal yang 

sama. 

 

Soal  

 

 

 

 

Penyelesaian  
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang bagaimana 

menemukan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan 

baru tentang sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

8. Melakukan asosiasi gagasan dengan 

mencari pembuktian sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

asosiasinya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara 

individu 

  
    

12.  Berani mempresentasikan hasil       
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jawaban soal latihan di depan kelas 

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan asosiasi 

gagasannya masing-masing. 

       

6. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

asosiasinya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

7. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

8. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

9. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 
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10. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan percobaan menggunakan 

alat peraga 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu percobaan dengan baik 

Aspek 6 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 

Aspek 7 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 
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Aspek 8 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 

2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 9 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 10 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 40 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

  

 

 

………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.2 Menemukan sifat sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak jika 

dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model Treffinger dan dengan menggunakan kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik dapat menemukan sifat sudut dalam sepihak 

dan luar sepihak jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Sifat-sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua garis 

sejajar berpotongan dengan garis ketiga (Lampiran 1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Treffinger  

2. Metode Pembelajaran : Percobaan, diskusi, latihan soal 

 

 

 

 

 

Lampiran 16 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan 

E-E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dalam 

belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi yang 

akan diberikan sebaik mungkin dengan mengucapkan 

“Materi sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga banyak manfaatnya selain 

bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga dapat 

mempermudah kita dalam belajar materi geometri yang 

lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4-12 (Lampiran 2), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi sifat-sifat sudut 

dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua 

garis dipotong oleh garis ketiga dan pasanga sudut 

yang saling berpelurus (Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap Pengembangan Fungsi-Fungsi 

Divergen 

1. Guru menunjukkan sudut-sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

menggunakan power point (Lampiran 2). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

3. Peserta didik menanyakan apakah sifat-sifat sudut 

dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Ingin tahu 

 

Menanya, 

Percaya diri 
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4. Peserta didik mengumpulkan data dan membuat 

gagasan-gagasan baru mengenai sifat-sifat sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dengan pengetahuan 

peserta didik yang sudah dimiliki sebelumnya, dengan 

mengisi borang gagasan sebelum percobaan dalam 

LKPD (Lampiran 3). 

Tahap 2: Tahap Pengembangan Berpikir dan 

Merasakan secara Lebih Kompleks 

5. Peserta didik mengasosiasi tentang gagasan mengenai 

sifat-sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga yang diperoleh dengan mencari pembuktian 

sesuai dengan kreativitas masing-masing peserta didik 

berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya 

dan dari sumber belajar yang dimiliki sesuai dengan 

petunjuk dalam LKPD (Lampiran 3). 

6. Setelah melakukan asosiasi masing-masing peserta 

didik menyimpulkan hasil percobaan yaitu menemukan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga yaitu sifat sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak kemudian mengisi 

kesimpulan pada LKPD (Lampiran 3) 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan dalam Tantangan Nyata 
7. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasikan hasil yang diperoleh ketika 

melakukan asosiasi dengan percaya diri. 

8. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi hasil presentasi yang telah 

disampaikan oleh peserta didik yang lain dengan 

santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

10. Guru memberikan latihan soal tentang sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga ditambah dengan latihan 

soal dari soal yang dibuat oleh temannya untuk tugas 

rumah pada pertemuan sebelumnya (Lampiran 4). 

11. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain menanggapi jawaban yang 

telah dituliskan di papan tulis santun. 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 

data, Kreativitas 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi, 

Mengasosiasi 

 

 

 

 

 

 

Teliti 

 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasi 

 

 

Mengkomunikasi 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Konfirmasi 
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soal tersebut. 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan konfirmasi guru, peserta didik diminta untuk 

membuat rangkuman dan simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 5). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

(Lampiran 6). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya adalah mengenai materi 

penerapan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam penyelesaian 

masalah. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi, Jujur 

 

 

Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

  

H. Media Pembelajaran 
 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

 

I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 4) dan proses percobaan menggunakan alat peraga 

menggunakan LKPD (Lampiran 3). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 5) dan PR (Lampiran 6). 

 

 

 

 

 



283 

 

 

 

     

 Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Dua Garis Dipotong oleh Garis Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

Garis k dan garis l dipotong oleh garis m berturut-turut di titik A dan B. 

A3 dan B2, A4 dan B1 masing-masing disebut sudut dalam sepihak. 

A2 dan B3, A1 dan B4 masing-masing disebut sudut luar sepihak. 

A3 dan B1, A4 dan B2 masing-masing disebut sudut dalam 

berseberangan. 

A1 dan B2, A2 dan B4 masing-masing disebut sudut luar berseberangan. 

A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, serta A4 dan B4 masing-

masing disebut sudut sehadap. 

 

Pasangan Sudut yang Saling Berpelurus 

 

 

 

 

 

 

 Pada gambar di atas, garis AB merupakan garis lurus, sehingga besar

AOB = 180
0
. Pada garis AB, dari titik O dibuat garis melalui C, sehingga 

terbentuk sudut AOC dan sudut BOC. Demikian pula sebaliknya, BOC 

merupakan pelurus atau suplemen AOC, sehingga diperoleh 

AOC + BOC  = AOB 

  a
0
 + b

0
  = 180

0
 

atau dapat ditulis a
0
 = 180

0
 - b

0
 dan b

0 
= 180

0
 - a

0
 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

1 

1 2 

2 
3 4 

4 3 

k 

l 

m 

A B 

C 

O 

a0 b0 

Jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180
0
. 

Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. 
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Materi Ajar 

 

Hubungan antar Sudut jika Dua Garis Sejajar Dipotong oleh Garis Lain 

(1) Sudut-Sudut Dalam Sepihak dan Luar Sepihak 

 
Pada gambar tersebut garis m // n dipotong oleh garis l di titik P dan Q. 

Perhatikan 3P  dan 2Q . Kedua sudut tersebut terletak di dalam garis m dan 

n serta terhadap garis l keduanya terletak di sebelah kanan (sepihak). 

Pasangan sudut tersebut dinamakan sudut-sudut dalam sepihak. Dengan 

demikian diperoleh 3P  dalam sepihak dengan 2Q ; 4P  dalam sepihak 

dengan 1Q . Di depan telah kalian pelajari bahwa besar 3P  = 3Q  

(sehadap) dan besar 2P  = 2Q  (sehadap). Padahal 2P  = 180
0
 – 3P  

(berpelurus), sehingga 

2Q  = 2P  = 180
0
 – 3P  

3P  + 2Q  = 180
0
 

Tampak bahwa jumlah 3P  dan 2Q  adalah 180
0
. 

 

 

 

 

 

Perhatikan kembali 1P  dengan 4Q  dan 2P  dengan 3Q  pada gambar. 

Pasangan sudut tersebut disebut sudut luar sepihak. 

Akan kita buktikan bahwa  1P  + 4Q  = 180
0
. 

1P  + 4P  = 180
0
 (berpelurus) 

Padahal 4P  = 4Q  (sehadap). 

Terbukti bahwa 1P  + 4Q  = 180
0
. 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah sudut-

sudut dalam sepihak adalah 180
0
. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah 

sudut-sudut luar sepihak adalah 180
0
. 
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(2) Contoh Soal 

 
Diketahui: 0

2 )453(  xA dan 0

3 )235(  xB  

Ditanyakan : 1B  = . . . (minimal menggunakan 2 cara yang berbeda) 

Penyelesaian : 

Karena 2A  dan 3B  merupakan pasangan sudut luar sepihak, maka 

2A  + 3B = 0180  
000 180)235()453(  xx  

000 180688  x  
00 1128  x  

00 14 x  
000000

2 87)4542()4514.3()453(  xA  
000000

3 93)2370()2314.5()235(  xB  

Cara 1 

1A  + 2A = 0180   (Pasangan sudut berpelurus) 
000

1 9387108  A  

2B = 1A  = 093     (Pasangan sudut sehadap) 

Cara 2 

Karena  13 BB   (bertolak belakang) 

Maka 0

1 93B  

Jadi 0

1 93B . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika diketahui 

0

2 )453(  xA dan 

0

3 )235(  xB  

Tentukan besar 1B   dengan minimal 

2 cara yang berbeda! 
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Lampiran 2 

 

Media Power Point 

 

Melalui model Treffinger dan dengan kemampuan 
berpikir kreatif matematis peserta didik dapat

menemukan sifat sudut dalam sepihak dan luar 
sepihak jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga.

Hubungan Sudut-sudut yang 
Terjadi Jika Dua Garis Sejajar 

Dipotong Oleh Garis Lain

Tujuan

  
 

Kegiatan Inti

Kesimpulan

MENU 
UTAMA

Prasyarat

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

sepihak terhadap garis 
potong?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di 

antara dua garis dan 
sepihak terhadap 

garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut dalam 
sepihak adalah sudut 

yang terletak di antara 
dua garis dan sepihak 
terhadap garis potong.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
sepihak terhadap garis 

potong?
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Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di luar 

dua garis dan 
sepihak terhadap 

garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut luar 
sepihak adalah sudut 

yang terletak di antara 
dua garis dan sepihak 
terhadap garis potong.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

A1

l

k

m

A2

Apakah pasangan 
A1 dan A2 

saling 
berpelurus?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

B1

n

m
B2

Apakah pasangan 
B1 dan B2 

saling 
berpelurus?

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

C1

l

k

m

C2
Apakah pasangan 
C1 dan C2 

saling 
berpelurus?

 
 

Menu Utama

Jadi, pasangan sudut 
dikatakan saling 

berpelurus jika jumlah 
kedua ukuran 
sudutnya 1800.

Ayo ingat kembali!

 
Menu Utama

Ayo Ingat Kembali

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

 
 

 

Kegiatan Inti

Menu Utama

Siapkan 
kertas BC!

Gambar dua 
garis sejajar 

a dan b!

Gambar garis k 
yang memeotong 

garis a dan b!

Beri nama semua 
sudut yang 
terbentuk! 
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Menu Utama

Kegiatan Inti

A4 adalah 
pasangan sudut 

dalam sepihak sudut 
mana?

Pasangan sudut dalam 
sepihak:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam sepihak yang 
lain!

 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam sepihak yang 
lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut dalam 
sepihak:

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A2 adalah 
pasangan sudut 

dalam luar sepihak 
sudut mana?

Pasangan sudut luar 
sepihak:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

 

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
sepihak:

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

Potong kertas 
BC menurut garis 

a, b, dan k!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A4 dengan 
B2 adalah 
pasangan 

sudut dalam 
sepihak.

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A4 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B2!
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Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A4 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B2!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A4 dan 
B2 

membentuk 
sudut lurus.

 
Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A2 dengan 
B4 adalah 
pasangan 

sudut luar 
sepihak.

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A2 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B4!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A2 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B4!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A2 dan 
B4 

membentuk 
sudut lurus.

 
 

Latihan Soal

K L

a b

1 2

34

1 2

34

0

1 105K

1L2K
2L

Perhatikan gambar di 

samping!

a. Sebutkan pasangan sudut-

sudut dalam sepihak dan luar 

sepihak.

b. Jika besar                  , 

tentukan besar

,        , dan        !

 
Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

Luar sepihak Berpelurus (1800)

  

KUIS

Diketahui  P1 dan  Q1. Jika  P1

besarnya m dalam sepihak dengan

 Q1 besarnya 1200, maka

gambarlah kasus tersebut dan

tentukan nilai m!
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Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Awal 

 

1. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
sepihak yang terbentuk  ..........................................  

2. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
sepihak yang terbentuk .............................................  

 

k 

a 

b 

Kegiatan Percobaan 

1. Siapkan alat peraga 1 yang berupa 
kertas manila yang sudah digambar 
dua garis sejajar dipotong oleh garis 
ketiga dan sudah memberi nama 
sudut-sudut yang terbentuk! 

2. Perhatikan gambar yang telah kalian 
buat dan isilah titik-titik di bawah ini! 

 
 

1. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut dalam 
sepihak? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

2. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut luar 
sepihak? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

Kegiatan 1 

Alat Peraga 1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 

b 

a 

k 

 

k 

a 

b 
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1. Siapkan alat peraga 2 berupa potongan sudut-sudut yang terbentuk 
dari alat peraga 1 
 

 

 

 

 

 

 

2. Disebut apakah pasangan A4 dengan B2? 
Himpitkan salah satu kaki sudut A4 dengan salah satu kaki 

sudutB2! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

3. Disebut apakah pasangan A2 dengan B4? 
Himpitkan salah satu kaki sudut A2 dengan salah satu kaki 

sudutB4! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

Kegiatan 2 
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Lampiran 4 

 

Latihan Soal 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal) 

Diketahui: 
0

1 105K  

Ditanyakan : a. Pangan sudut-sudut sehadap = . . . 

                      b. 2L , 2K , dan 1L  = . . .  

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menemukan pasangan sudut-sudut 

sehadap) 

Sudut-sudut dalam sepihak 

  
2K  dan 1L   

 3K  dan 
4L  

Sudut-sudut luar sepihak 

 1K  dan 
2L  

 4K  dan 
3L  

 

 

 

0 (Tidak membuat 

sketsa gambar) 

1 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

benar) 

0 (Tidak 

menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan benar) 

0 (Tidak 

menuliskan 

pasangan sudut) 

1 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

2 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

3 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Sebutkan pasangan sudut-sudut dalam   

sepihak dan luar sepihak. 

b. Jika besar 
0

1 105K , tentukan besar 

    2L , 2K , dan 1L ! 
 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 
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(4. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan 

sudut untuk memperoleh persamaan dan menemukan 

besar sudut yang ditanyakan) 

1

0

2 180 KL   (luar sepihak) 

         00 105180   

         075  

1

0

2 180 KK   (berpelurus) 

         00 105180   

         075  

2

0

1 180 KL   (dalam sepihak) 

         00 75180   

         0105  

4 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

0 (Tidak 

menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

1 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 10 
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Lampiran 5 

 

Kuis 

 

1. Diketahui   P1 dan   Q1. Jika   P1 besarnya m dalam sepihak dengan 

  Q1 besarnya 120
0
, maka gambarlah kasus tersebut dan tentukan nilai 

m! 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   P1 = m dalam sepihak 

dengan   Q1 = m = 120
0
 

Ditanyakan : gambar kasus dan nilai m
 

Penyelesaian  : 

 

 

(2. Peserta didik menggambar sketsa dari 

permasalahan yang diketahui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menghitung besar sudut 

p
0
 dengan memanfaatkan sifat pasangan 

sudut dalam sepihak) 

Karena   P1 dan   Q1 merupakan 

pasangan sudut dalam sepihak maka, 

180
0
 =   P1 +   Q1  180

0
 = m + 120

0
 

    m = 180
0
 - 120

0
 

    m = 60
0
 

Jadi, nilai m = 68
0
. 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi) 

5 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

Skor Maksimum 10 

 

 

 

P1 

Q1 



296 

 

 

 

Lampiran 6 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Pada gambar di samping, jika diketahui xA 124  , 

yxA 53  , dan 0

2 60B , tentukan nilai dari 

2x + 3y!  

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   A4 = 12x 

      A3 = x + 5y 

      B2 = 60
0
 

Ditanyakan : x + y = . . . 
Penyelesaian  : 

 

(3. Peserta didik mencari x dengan sifat-

sifat pasangan sudut luar berseberangan)  

24 BA         (luar berseberangan) 
00 56012  xx  

 

(4. Peserta didik mencari y dengan sifat 

pasangan sudut berpelurus) 

43 AA         (berpelurus) 

011

5)5(11

511

512









y

y

yx

yxx

 

(5. Peserta didik mencari 2x + 3y dan 

menuliskan kesimpulan) 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

 

 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 
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Karena x = 5
0
 dan y = 11

0
 maka  

0433310)11(3)5(232  yx  

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang penggunaan 

sifat sudut dalam sepihak dan luar 

sepihak yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan 

baru tentang sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

8. Melakukan asosiasi tentang gagasan 

baru yang dimiliki mengenai sifat 

sudut dalam sepihak dan luar 

sepihak yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara       
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individu 

12.  Berani mempresentasikan hasil 

jawaban soal latihan di depan kelas 

  
    

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan 

percobaan menggunakan alat peraga. 

       

6. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

7. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

8. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

9. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 
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10. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan percobaan menggunakan 

alat peraga 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu percobaan dengan baik 

Aspek 6 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 

Aspek 7 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 
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Aspek 8 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 

2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 9 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 10 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

 

  

 

………………………. 
 

 

 



303 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 2 

PERTEMUAN 3 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.1 Menggunakan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong garis 

ketiga dalam penyelesaian 

masalah. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model Treffinger dan dengan menggunakan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dapat menggunakan hubungan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga dalam penyelesaian masalah. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis ketiga (Lampiran 1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Treffinger  

2. Metode Pembelajaran : Percobaan, diskusi, latihan soal 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 17 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan E-

E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru bersama peserta didik mengecek pekerjaan 

rumah yang diberikan sebelumnya dan membahasnya 

bersama. (Lampiran 2) 

5. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 3). 

6. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

7. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin dengan 

mengucapkan “Materi hubungan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga banyak manfaatnya selain bisa diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari juga dapat 

mempermudah kita dalam belajar materi geometri 

yang lain”. 

8. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4 (Lampiran 3), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga (Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

Tahap 1: Tahap Pengembangan Fungsi-Fungsi 

Divergen 

1. Guru memberikan soal cerita mengenai penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam power point 

slide 5 (Lampiran 3). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama soal yang 

diberikan oleh guru. (Lampiran 4) 

3. Peserta didik menanya bagaimanakah penggunaan 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, Ingin 

tahu 

Menanya, 
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hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam soal cerita 

tersebut. 

4. Peserta didik mengeksplorasi membuat gagasan-

gagasan baru mengenai penggunaan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga. 

Tahap 2: Tahap Pengembangan Berpikir dan 

Merasakan secara Lebih Kompleks 

5. Peserta didik mengekplorasi dan mengasosiasi 

gagasan yang diperoleh dengan menerapkannya dalam 

penyelesaian permasalahan yang telah diberikan. 

6. Peserta didik meneliti kembali jawaban yang telah 

ditulis dalam penyelesaian permasalahan. 

Tahap 3: Tahap Keterlibatan dalam Tantangan 

Nyata 
7. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasi hasil yang diperoleh melalui 

presentasi dengan percaya diri. 

8. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi hasil presentasi yang telah 

disampaikan oleh peserta didik yang lain dengan 

santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

10. Peserta didik mendapatkan masing-masing satu 

soal yang berbeda-beda dari soal yang telah dibuat 

oleh peserta didik yang lain pada pertemuan 

sebelumnya dan kemudian mengerjakannya sesuai 

dengan gagasannya masing-masing. 

11. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi jawaban yang telah dituliskan di 

papan tulis dengan santun. 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

Percaya diri 

 

 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 

data, Kreativitas 

 

 

 

Eksplorasi, 

Mengasosiasi 

 

Teliti 

 

 

 

Mengkomunikasi, 

Percaya diri 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi, 

tanggung jawab 

 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan bimbingan dan konfirmasi guru, peserta didik 

diminta untuk membuat rangkuman dan simpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi, Jujur 
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dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 5). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

(Lampiran 6). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian 

mengenai materi penggunaan hubungan sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga dalam penyelesaian masalah dan 

mengingatkan peserta didik untuk belajar di rumah. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

 

 

Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

 

H. Media Pembelajaran 

 

1. Media 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

2. Alat dan bahan 

1. Penggaris 

2. Pensil dan penghapus 

 

I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 4). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 5) dan PR (Lampiran 6). 

       

Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga 

 

Sifat Sudut Besar Sudut 

Sehadap Sama 

Dalam Berseberangan Sama 

Luar Berseberangan Sama 

Dalam Sepihak Berpelurus 

Luar Sepihak Berpelurus 

 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas diperoleh kesimpulan 

1) A1 = B1 (Sehadap) 

2) A2 = B2 (Sehadap) 

3) A3 = B3 (Sehadap) 

4) A4 = B4 (Sehadap) 

5) A4 = B2 (Dalam Berseberangan) 

6) A3 = B1 (Dalam Berseberangan) 

7) A2 = B4 (Luar Berseberangan) 

8) A1 = B3 (Luar Berseberangan) 

9) A4 = B1 (Dalam Sepihak) 

10) A3 = B2 (Dalam Sepihak) 

11) A2 = B3 (Luar Sepihak) 

12) A1 = B4 (Luar Sepihak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
1 

1 2 
3 

3 4 

4 

2 
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Lampiran 2 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Pada gambar di samping, jika diketahui xA 124  , 

yxA 53  , dan 0

2 60B , tentukan nilai dari 

2x + 3y!  

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   A4 = 12x 

      A3 = x + 5y 

      B2 = 60
0
 

Ditanyakan : x + y = . . . 
Penyelesaian  : 

 

(3. Peserta didik mencari x dengan sifat-

sifat pasangan sudut luar berseberangan)  

24 BA         (luar berseberangan) 
00 56012  xx  

 

(4. Peserta didik mencari y dengan sifat 

pasangan sudut berpelurus) 

43 AA         (berpelurus) 

011

5)5(11

511

512









y

y

yx

yxx

 

(5. Peserta didik mencari 2x + 3y dan 

menuliskan kesimpulan) 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

 

 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 
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Karena x = 5
0
 dan y = 11

0
 maka  

0433310)11(3)5(232  yx  

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 3 

 

Media Power Point 

 

 

Melalui model Treffinger dan dengan
menggunakan kemampuan berpikir
kreatif peserta didik dapat
menggunakan hubungan sifat sudut
yang terbentuk jika dua garis sejajar
dipotong garis ketiga dalam
penyelesaian masalah.

 
 

 

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

Luar sepihak Berpelurus (1800)

 
 

Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah
aula besar yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk
jajar genjang. Jika diketahui salah satu sudut belokan jalan
sebesar 1100. Pada jam 9 malam Pak Totok, seorang penjual
bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula
tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda
motor Pak Totok mati, berapa derajatkah Pak Totok harus
berbelok pada belokan jalan setelah Pak Totok melewati
belokan dengan sudut 1100? Bantulah Pak Totok agar Pak
Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa
dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta
menentukan sudut pada persimpangan selanjutnya.

 

1. Menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan dari soal

Diketahui :  A = 1100

Ditanyakan :  B = . . . ?
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2. Membuat sketsa gambar dan
memberikan nama sudut

1100

A B

 

3. Menggunakan hubungan sifat sudut 
dalam sepihak untuk mencari  B

 B merupakan pasangan sudut
dalam sepihak dengan  A, maka

 
 

4. Melakukan proses perhitungan

 B = 1800 – A = 1800 – 1100 = 700

 

5. Menuliskan kesimpulan

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, 
Pak Totok harus berbelok sebesar
700.

 
 

 

Kesimpulan

Langkah penyelesaian penggunaan hubungan
sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar
dipotong oleh garis ketiga:
1. Menuliskan apa yang diketahui dan

ditanyakan dari soal.
2. Membuat sketsa gambar dan memberikan

nama sudut.
3. Menggunakan hubungan sifat sudut yang

terjadi.
4. Melakukan proses perhitungan.
5. Menuliskan kesimpulan.

 
 

KUIS
Berilah nama sudut pada gambar di
bawah ini. Setelah itu tentukan nilai a0

menggunakan langkah-langkah rinci!

a0

1050

350
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Lampiran 4 

 

Soal 

 

1. Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah aula besar 
yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk jajar genjang. Jika diketahui 

salah satu sudut belokan jalan sebesar 110
0
. Pada jam 9 malam Pak Totok, 

seorang penjual bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula 

tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda motor Pak Totok 

mati, berapa derajatkah Pak Totok harus berbelok pada belokan jalan 

setelah Pak Totok melewati belokan dengan sudut 110
0
? Bantulah Pak 

Totok agar Pak Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa 

dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta menentukan sudut 

pada persimpangan selanjutnya. 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik menulis apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui         :   A = 110
0
 

Ditanyakan :   B 

Penyelesaian  : 

 

 

(2. Peserta didik membuat sketsa 

gambar dan memberikan nama 

sudut) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut dalam sepihak untuk 

mencari   B) 

  B merupakan pasangan sudut dalam 

sepihak dengan   A, maka  

  

(4. Peserta didik melakukan proses 

perhitungan) 
  B = 180

0
 –   A = 180

0
 – 110

0
 = 70

0
 

 

0 (Tidak menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dengan benar) 

0 (Tidak membuat sketsa gambar) 

1(Membuat sketsa gambar dengan 

salah tanpa memberi nama sudut) 

2 (Membuat sketsa gambar dengan 

salah dengan memberi nama sudut) 

3 (Membuat sketsa gambar dengan 

benar tanpa memberi nama sudut) 

4 (Membuat sketsa gambar dan 

memberi nama sudut dengan benar) 

5 (Membuat sketsa gambar dan 

memberi nama sudut dengan benar 

dan rapi) 

0 (Tidak menuliskan penyelesaian 

atau penyelesaian salah) 

2 (Menuliskan   B tanpa 

menggunakan sifat sudut) 

4 (Menuliskan   B dengan 

menggunakan sifat sudut) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan perhitungan dengan 

salah atau tidak lengkap) 

110
0
 

A B 
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(5. Peserta didik memperoleh 

jawaban yang tepat dan memberikan 

kesimpulan jawaban) 

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, Pak 

Totok harus berbelok sebesar 70
0
. 

2 (Melakukan perhitungan dengan 

benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

1 (Menuliskan kesimpulan dengan 

benar namun tidak lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 15 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 5 

 

Kuis 

 

1. Berilah nama sudut pada gambar di bawah ini. Setelah itu tentukan nilai a
0
 

menggunakan langkah-langkah rinci! 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Ditanyakan : memberi nama sudut dan 

nilai a
0
  

Penyelesaian  : 

 

 

 

(3. Peserta didik memberi nama sudut 

yang terbentuk) 

 

 

 

 

 

 

 

(4. Peserta didik menghitung besar a
0
 

meggunakan sifat pasangan sudut 

berpelurus) 

  A1 =   A2 = 35
0
 (bertolak belakang) 

  A3 = 180
0
 -  A4 = 180

0
 - 105

0
 = 75

0
 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak memberi nama sudut) 

1 (Memberi nama sudut dengan 

salah) 

2 (Memberi nama sudut dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Memberi nama sudut dengan 

benar) 

4 (Memberi nama sudut dengan 

benar dan rinci) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

a
0
 

105
0 

35
0
 

A 
1 

2 

3 

4 

5 6 

a
0
 

105
0 

35
0
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(berpelurus) 

  A5 = 180
0
 – 35

0
 – 75

0
 = 70

0
 (jumlah 

sudut dalam segitiga) 

  A6 = 180
0
 – 70

0
 = 110

0
 (berpelurus) 

Jadi, a
0
 = 110

0
. 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 6 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Diketahui ruas garis AB // EC, kedua ruas garis tersebut dipotong oleh  ruas 

garis FD. Gambarlah sketsa kasus tersebut, serta tentukan semua sudut yang 

lain jika ditentukan BAC  = 35
0
 dan DCE  = 70

0
. 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik menulis apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui : garis AB // EC 

    BAC  = 35
0
 

    DCE  = 70
0
 

Ditanyakan : 1) ECA   

    2) ACB   

    3) ABC   

    4) ABF   

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut dalam 

berseberanganuntuk mencari ECA ) 

1) BACECA   = 35
0
  

(Pasangan sudut dalam berseberangan) 

 

(4. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ACB ) 

2)     000000 1051803570180180  ECADCEACB

 = 75
0
 

 

(5. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut sehadap untuk mencari 

ABC ) 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

 

 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi dan 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

A 

F B C D 

E 
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3) DCEABC  = 70
0
 (Pasangan 

sudut sehadap) 

 

(6. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ABF ) 
000 70180180  ABCABF  = 110

0
 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

 Skor Maksimum 14 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No

. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru kemudian 

berdoa sesuai bimbingan guru. 

  
    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan memperhatikan 

motivasi yang diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga dalam penyelesaian masalah 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan baru 

tentang penggunaan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam 

penyelesaian masalah 

  

    

8. Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan hubungan sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara 

individu 

  
    

12.  Berani mempresentasikan hasil jawaban 

soal latihan di depan kelas 
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13.  Memperhatikan dan menanggapi hasil 

jawaban soal latihan peserta didik yang 

lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara lisan 

terhadap materi yang telah dipelajari 

dengan bahasa dan kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi dan 

mencatat PR yang diberikan oleh guru 

  
    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan 

penyelesaian permasalahan. 

       

6. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan 

gagasannya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

7. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

8. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

9. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 
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10. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan penyelesaian 

permasalahan 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 6 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 

Aspek 7 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 
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Aspek 8 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 

2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 9 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 10 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 40 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

 

  

 

………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN 1 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.1 Menemukan sifat sudut sehadap, 

dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan jika dua garis 

sejajar dipotong garis ketiga. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model ekspositori dan dengan menggunakan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dapat menemukan sifat sudut sehadap, dalam 

berseberangan, dan luar berseberangan jika dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Sifat-sifat sudut sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan yang 

terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan dengan garis ketiga (Lampiran 

1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Ekspositori  

2. Metode Pembelajaran : Diskusi, latihan soal 

 

 

 

Lampiran 18 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan E-

E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin dengan 

mengucapkan “Materi sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga banyak 

manfaatnya selain bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari juga dapat mempermudah kita dalam 

belajar materi geometri yang lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4-13 (Lampiran 2), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi definisi dua garis 

sejajar dan sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis dipotong oleh garis ketiga (Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

1. Guru menjelaskan mengenai sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

menggunakan power point (Lampiran 2). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama penjelasan 

dari guru. 

3. Peserta didik menanyakan apakah sifat-sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga. 

4. Peserta didik mengumpulkan data dan membuat 

gagasan-gagasan baru mengenai sifat-sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga dengan pengetahuan peserta didik yang sudah 

 

 

 

 

Mengamati 

 

Menanya 

 

 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 

data, Kreativitas 
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dimiliki sebelumnya, dengan mengisi borang gagasan 

sebelum percobaan dalam LKPD (Lampiran 3). 

5. Peserta didik mengasosiasi tentang gagasan yang 

diperoleh dengan melakukan diskusi dengan teman 

sebangkunya dan menentukan sifat-sifat sudut yang 

terbentuk. 

6. Setelah melakukan diskusi masing-masing peserta 

didik menyimpulkan hasil percobaan yaitu 

menemukan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga yaitu sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan 

dan mengisi kesimpulan pada LKPD (Lampiran 3). 

7. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasikan gagasan yang diperoleh 

ketika melakukan kegiatan diskusi dengan percaya 

diri. 

8. Peserta didik yang lain mengkomunikasikan 

gagasannya dengan menanggapi hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh peserta didik yang lain 

dengan santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

10. Guru memberikan latihan soal tentang sifat sudut 

sehadap, dalam berseberangan, dan luar 

berseberangan yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga (Lampiran 4). 

11. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain mengkomunikasikan 

gagasannya dengan menanggapi jawaban yang telah 

dituliskan di papan tulis santun. 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

 

 

Eksplorasi, 

Mengasosiasi 

 

 

Bekerja sama 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasi, 

Percaya diri 

 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

Tanggung jawab 

 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan konfirmasi guru, peserta didik diminta untuk 

membuat rangkuman dan simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 5). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

untuk membuat soal berkaitan dengan sifat sudut 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

Tindak lanjut 
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sehadap, dalam berseberangan, dan luar berseberangan 

yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga sebanyak 1 soal beserta penyelesaiannya 

dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya 

(Lampiran 6). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya akan membahas 

mengenai sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak 

dan  penggunaan sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam 

menyelesaikan permasalahan. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

  

H. Media Pembelajaran 
 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

 

I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 4) dan proses percobaan menggunakan alat peraga 

menggunakan LKPD (Lampiran 3). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 5) dan PR (Lampiran 6).     

 

 Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Garis-garis Sejajar 

 

 

 

 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

Pada keragka bangun ruang balok ABCD.EFGH, terdapat beberapa garis sejajar 

yaitu 

AB // DC // EF // HG dan AD // BC // EH // FG 

 

Dua Garis Dipotong oleh Garis Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

Garis k dan garis l dipotong oleh garis m berturut-turut di titik A dan B. 

A3 dan B2, A4 dan B1 masing-masing disebut sudut dalam sepihak. 

A2 dan B3, A1 dan B4 masing-masing disebut sudut luar sepihak. 

A3 dan B1, A4 dan B2 masing-masing disebut sudut dalam 

berseberangan. 

A1 dan B2, A2 dan B4 masing-masing disebut sudut luar berseberangan. 

A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, serta A4 dan B4 masing-

masing disebut sudut sehadap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dua garis lurus disebut sejajar jika garis-garis itu terletak pada satu 

bidang datar dan tidak memiliki titik persekutuan (tidak berpotongan)  

A 
B 

C D 

E F 

G H 

A 

B 

1 

1 2 

2 
3 4 

4 3 

k 

l 

m 
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Materi Ajar 

 

Hubungan antar Sudut jika Dua Garis Sejajar Dipotong oleh Garis Lain 

(1) Sudut-Sudut Sehadap dan Berseberangan 

 
Pada gambar tersebut, garis m // n dan dipotong oleh garis l. 

Titik potong garis l terhadap garis m dan n berturut-turut di titik P dan titik Q. 

Pada gambar di atas, tampak bahwa 
2P  dan 

2Q  menghadap arah yang 

sama. Demikian juga 
1P  dan 

1Q , 3P  dan 3Q , serta 
4P  dan 

4Q . 

Sudut-sudut yang demikian dinamakan sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap 

besarnya sama. Jadi, dapat dituliskan, 

1P  sehadap dengan 
1Q  dan 

1P  = 
1Q ; 

2P  sehadap dengan 
2Q  dan 

2P  = 
2Q ; 

3P  sehadap dengan 3Q  dan 3P  = 3Q ; 

4P  sehadap dengan 
4Q  dan 

4P  = 
4Q . 

 

 

 

 

Pada gambar di atas besar 3P  = 
1Q  dan 

4P  = 
2Q . Pasangan 3P  dan 

1Q , serta 
4P  dan 

2Q  disebut sudut-sudut dalam berseberangan. 

 

 

 

 

Sekarang perhatikan pasangan 
1P  dan 3Q , serta 

2P  dan 
4Q . Pasangan 

sudut tersebut adalah sudut-sudut luar berseberangan, di mana 
1P  = 3Q  

dan 
2P  = 

4Q . 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka akan 

terbentuk empat pasang sudut sehadap yang besarnya sama. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, besar sudutsudut 

dalam berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka besar sudut-

sudut luar berseberangan yang terbentuk adalah sama besar. 
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Lampiran 2 

 

Media Power Point 

 

Melalui model ekspositori dan dengan menggunakan 
kemampuan berpikir kreatif peserta didik dapat

menemukan sifat sudut sehadap, dalam 
berseberangan, dan luar berseberangan jika dua garis 

sejajar dipotong garis ketiga.

Hubungan Sudut-sudut yang 
Terjadi Jika Dua Garis Sejajar 

Dipotong Oleh Garis Lain

Tujuan

  
 

Kegiatan Inti

Kesimpulan

MENU 
UTAMA

Prasyarat

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis g
dan garis h

merupakan dua 
garis yang sejajar?

g

h

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis i
dan garis j

merupakan dua 
garis yang sejajar?

i

j

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Apakah garis k 
dan garis l

merupakan dua 
garis yang sejajar?k

l
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Menu Utama

Jadi, dua garis dikatakan 
sejajar apabila garis-garis

tersebut terletak dalam satu
bidang datar dan tidak akan

pernah bertemu atau
berpotongan jika garis

tersebut diperpanjang sampai
tak berhingga

Ayo ingat kembali!

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Perhatikan 
gambar jalan di 

samping!

Misalkan jalan 
pada gambar di 
samping adalah 
sebuah garis.

Jika sebuah jalan 
mewakili sebuah garis, 
jalan tersebut menjadi 
tiga garis yang saling 

berpotongan.

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Manakah pasangan 
sudut yang 

mengahadap ke arah 
yang sama?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang menghadap ke 

arah yang yang 
sama?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut sehadap 
adalah sudut yang 

menghadap ke arah 
yang yang sama.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

berseberangan 
terhadap garis potong? 

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di antara 

dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut dalam 
berseberangan adalah 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

berseberangan 
terhadap garis potong.

 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

 
 

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di luar 

dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut luar 
berseberangan adalah 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
berseberangan 

terhadap garis potong.

  

Kegiatan Inti

Menu Utama

Siapkan 
kertas BC!

Gambar dua 
garis sejajar 

a dan b!

Gambar garis k 
yang memeotong 

garis a dan b!

Beri nama semua 
sudut yang 
terbentuk! 
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Menu Utama

Kegiatan Inti

Perhatikan
sudut-sudut yang 

terbentuk!

A2 sehadap 
dengan sudut 

mana?

Pasangan sudut sehadap:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

sehadap yang 
lain!

 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

sehadap yang 
lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut sehadap:

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 adalah 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
sudut mana?

Pasangan sudut dalam 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
yang lain!

 

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam berseberangan 
yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut dalam 
berseberangan:

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A1 adalah 
pasangan sudut luar 
berseberangan sudut 

mana?

Pasangan sudut luar 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 
berseberangan yang 

lain!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
berseberangan:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 
berseberangan yang 

lain!

 
 

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
sepihak:

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Potong kertas 
BC menurut garis 

a, b, dan k!
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Menu Utama

Kegiatan Inti

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 dengan 
B3 adalah 
pasangan 

sudut 
sehadap.

Himpitkan 
A3 

dengan 
B3!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A3 

dengan 
B3!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A3 
berhimpit 
dengan 
B3.

 
 

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

A3 dengan 
B2 adalah 
pasangan 

sudut dalam 
berseberangan.

Himpitkan 
A3 

dengan 
B2!

 
 

Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A3 

dengan 
B2!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A3 
berhimpit 
dengan 
B2.

 
Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar
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Menu Utama

Kegiatan Inti

A1 dengan 
B4 adalah 
pasangan 

sudut luar 
berseberangan.

Himpitkan 
A1 

dengan 
B4!

 
Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
A1 

dengan 
B4!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A1 
berhimpit 
dengan 
B4.

 
 

Latihan Soal

K L

a b

1 2

34

1 2

34

Perhatikan gambar di 

samping!

a. Sebutkan pasangan sudut-

sudut sehadap

b. Jika besar                  , 

tentukan besar

,        , dan        !

0

1 102K

1L 2K
2L

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

 
 

KUIS

Diketahui  P1 dan  Q1. Jika  P1

besarnya n luar berseberangan

dengan  Q1 besarnya 1100, maka

gambarlah kasus tersebut dan

tentukan nilai n!
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Lampiran 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Awal 

 

1. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut sehadap 
yang terbentuk  .................  

2. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

3. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
berseberangan yang terbentuk  .................................  

 

k 

a 

b 

Kegiatan Percobaan 
1. Siapkan alat peraga 1 yang berupa 

kertas manila yang sudah digambar 
dua garis sejajar dipotong oleh garis 
ketiga dan sudah memberi nama 
sudut-sudut yang terbentuk! 

2. Perhatikan gambar yang telah kalian 
buat dan isilah titik-titik di bawah 
ini! 

1. Manakah sudut-sudut yang 
merupakan pasangan sudut 
sehadap? 
... dengan  ..., ... dengan  ... 

... dengan  ..., ... dengan  ... 

2. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut dalam 
berseberangan? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

3. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut luar 
berseberangan? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

Kegiatan 1 

Alat Peraga 1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 

b 

a 

k 

 

k 

a 

b 
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1. Siapkan alat peraga 2 berupa potongan sudut-sudut yang terbentuk 
dari alat peraga 1 
 

 

 

 

 

 

 

2. Disebut apakah pasangan A1 dengan B1? 
Himpitkan A1 dengan B1! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

3. Disebut apakah pasangan A3 dengan B2? 
Himpitkan A3 dengan B2! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

4. Disebut apakah pasangan A1 dengan B4? 
Himpitkan A1 dengan B4! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

Kegiatan 2 
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Lampiran 4 

 

Latihan Soal 

 

1.  

 

 

 

 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal) 

Diketahui: 
0

1 102K  

Ditanyakan : a. Pangan sudut-sudut sehadap = . . . 

                      b. 1L , 2K , dan 2L  = . . .  

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menemukan pasangan sudut-sudut 

sehadap) 

  1K  dan 1L   

 
2K  dan 2L

 

 3K  dan 
3L  

 4K  dan 4L  

 

 

 

 

 

 

0 (Tidak membuat 

sketsa gambar) 

1 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

benar) 

0 (Tidak 

menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan benar) 

0 (Tidak 

menuliskan 

pasangan sudut) 

1 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

2 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

3 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

4 (Menyebutkan 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Sebutkan pasangan sudut-sudut sehadap 

b. Jika besar 
0

1 102K , tentukan besar 

    1L , 2K , dan 2L ! 
 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 
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(4. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan 

sudut untuk memperoleh persamaan dan menemukan 

besar sudut yang ditanyakan) 

1L  = 
1K             (sehadap) 

        = 102
0
 

1

0

2 180 KK   (berpelurus) 

         00 120180   

         078  

22 KL              (sehadap) 

         078  

 

satu pasangan 

sudut) 

0 (Tidak 

menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

1 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 10 
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Lampiran 5 

 

Kuis 

 

1. Diketahui   P1 dan   Q1. Jika   P1 besarnya n luar berseberangan 

dengan   Q1 besarnya 110
0
, maka gambarlah kasus tersebut dan tentukan 

nilai n ! 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   P1 = n luar 

berseberangan dengan  

  Q1 = 110
0
 

Ditanyakan : gambar kasus dan nilai n
 

Penyelesaian  : 

 

(2. Peserta didik menggambar sketsa dari 

permasalahan yang diketahui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menghitung besar sudut 

n dengan memanfaatkan sifat pasangan 

sudut luar berseberangan) 

Karena   P1 dan   Q1 merupakan 

pasangan sudut luar berseberangan maka, 

   P1 =   Q1   n = 110
0
 

Jadi, nilai n = 110
0
. 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi) 

5 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

Skor Maksimum 10 

 

 

 

P1 

Q1 
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Lampiran 6 

 

Soal Tugas Rumah 

 

Buatlah 1 soal berkaitan dengan sifat sudut sehadap, dalam berseberangan, dan 

luar berseberangan beserta penyelesaiannya menggunakan kreativitas masing-

masing dengan catatan tiap peserta didik tidak boleh menggunakan soal yang 

sama. 

 

Soal  

 

 

 

 

Penyelesaian  
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang bagaimana 

menemukan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan 

baru tentang sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

  

    

8. Melakukan asosiasi gagasan dengan 

berdiskusi dengan teman sebangku 

mengenai sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara 

individu 
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12.  Berani mempresentasikan hasil 

jawaban soal latihan di depan kelas 

  
    

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



342 

 

 

 

Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan diskusi. 

       

6. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

asosiasinya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

7. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

8. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

9. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 
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10. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan diskusi 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu percobaan dengan baik 

Aspek 6 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 

Aspek 7 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 

Aspek 8 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 
2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 



344 

 

 

 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 9 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 10 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 40 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

 

  

 

………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.2 Menemukan sifat sudut dalam 

sepihak dan luar sepihak jika 

dua garis sejajar dipotong garis 

ketiga. 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model ekspositori dan dengan menggunakan kemampuan berpikir 

kreatif matematis peserta didik dapat menemukan sifat sudut dalam sepihak 

dan luar sepihak jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Sifat-sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk jika dua garis 

sejajar berpotongan dengan garis ketiga (Lampiran 1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Ekspositori  

2. Metode Pembelajaran : Diskusi, latihan soal 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 19 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan E-

E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 2). 

5. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

6. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin dengan 

mengucapkan “Materi sifat sudut yang terbentuk jika 

dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga banyak 

manfaatnya selain bisa diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari juga dapat mempermudah kita dalam 

belajar materi geometri yang lain”. 

7. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4-12  (Lampiran 2), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi sifat-sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis dipotong oleh garis 

ketiga dan pasangan sudut yang saling berpelurus 

(Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

1. Guru menjelaskan mengenai sudut dalam sepihak dan 

luar sepihak yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga menggunakan power point 

slide 13-25 (Lampiran 2). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama penjelasan 

dari guru. 

3. Peserta didik menanyakan apakah hubungan sifat-sifat 

sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

4. Peserta didik mengumpulkan data dan membuat 

gagasan-gagasan baru mengenai hubungan sifat-sifat 

sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

Menanya 

 

 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 

data, Kreativitas 
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jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

dengan pengetahuan peserta didik yang sudah dimiliki 

sebelumnya, dengan mengisi borang gagasan sebelum 

percobaan dalam LKPD (Lampiran 3). 

5. Peserta didik mengasosiasi tentang gagasan yang 

diperoleh dengan melakukan diskusi dengan teman 

sebangkunya dan menentukan hubungan sifat-sifat 

sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga. 

6. Setelah melakukan diskusi masing-masing peserta 

didik menyimpulkan hasil percobaan yaitu 

menemukan hubungan sifat-sifat sudut dalam sepihak 

dan luar sepihak yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga kemudian mengisi 

kesimpulan pada LKPD (Lampiran 3). 

7. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasikan gagasan yang diperoleh 

ketika melakukan kegiatan diskusi dengan percaya 

diri. 

8. Peserta didik yang lain mengkomunikasikan 

gagasannya dengan menanggapi hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh peserta didik yang lain 

dengan santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

10. Guru memberikan latihan soal tentang hubungan 

sifat-sifat sudut dalam sepihak dan luar sepihak yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga ditambah dengan latihan soal dari soal yang 

dibuat oleh temannya untuk tugas rumah pada 

pertemuan sebelumnya (Lampiran 4). 

11. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain menanggapi jawaban yang 

telah dituliskan di papan tulis santun. 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

 

 

 

 

 

Eksplorasi, 

Mengasosiasi 

 

 

 

Teliti 

 

 

 

 

 

Mengkomunikasi, 

Percaya diri 

 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan konfirmasi guru, peserta didik diminta untuk 

membuat rangkuman dan simpulan dari pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi, Jujur  
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dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 5). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

(Lampiran 7). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya adalah mengenai materi 

penerapan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam penyelesaian 

masalah. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

 

 

Tindak lanjut 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

  

H. Media Pembelajaran 
 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

3. LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

 

I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 4) dan proses percobaan menggunakan alat peraga 

menggunakan LKPD (Lampiran 3). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 5) dan PR (Lampiran 6).   

   

 Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Dua Garis Dipotong oleh Garis Ketiga 

 

 

 

 

 

 

 

Garis k dan garis l dipotong oleh garis m berturut-turut di titik A dan B. 

A3 dan B2, A4 dan B1 masing-masing disebut sudut dalam sepihak. 

A2 dan B3, A1 dan B4 masing-masing disebut sudut luar sepihak. 

A3 dan B1, A4 dan B2 masing-masing disebut sudut dalam 

berseberangan. 

A1 dan B2, A2 dan B4 masing-masing disebut sudut luar 

berseberangan. 

A1 dan B1, A2 dan B2, A3 dan B3, serta A4 dan B4 

masing-masing disebut sudut sehadap. 

 

Pasangan Sudut yang Saling Berpelurus 

 

 

 

 

 

 

 Pada gambar di atas, garis AB merupakan garis lurus, sehingga besar

AOB = 180
0
. Pada garis AB, dari titik O dibuat garis melalui C, sehingga 

terbentuk sudut AOC dan sudut BOC. Demikian pula sebaliknya, BOC 

merupakan pelurus atau suplemen AOC, sehingga diperoleh 

AOC + BOC  = AOB 

  a
0
 + b

0
  = 180

0
 

atau dapat ditulis a
0
 = 180

0
 - b

0
 dan b

0 
= 180

0
 - a

0
 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

       







  

A 

B 

1 

1 2 

2 
3 4 

4 3 

k 

l 

m 

A B 

C 

O 

a0 b0 

Jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180
0
. 

Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. 
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Materi Ajar 

 

Hubungan antar Sudut jika Dua Garis Sejajar Dipotong oleh Garis Lain 

(1) Sudut-Sudut Dalam Sepihak dan Luar Sepihak 

 
Pada gambar tersebut garis m // n dipotong oleh garis l di titik P dan Q. 

Perhatikan  dan . Kedua sudut tersebut terletak di dalam garis m dan 

n serta terhadap garis l keduanya terletak di sebelah kanan (sepihak). 

Pasangan sudut tersebut dinamakan sudut-sudut dalam sepihak. Dengan 

demikian diperoleh  dalam sepihak dengan ;  dalam sepihak 

dengan . Di depan telah kalian pelajari bahwa besar  =  

(sehadap) dan besar  =  (sehadap). Padahal  = 180
0
 –  

(berpelurus), sehingga 

 =  = 180
0
 –  

 +  = 180
0
 

Tampak bahwa jumlah  dan  adalah 180
0
. 

 

 

 

 

 

Perhatikan kembali  dengan  dan  dengan  pada gambar. 

Pasangan sudut tersebut disebut sudut luar sepihak. 

Akan kita buktikan bahwa   +  = 180
0
. 

 +  = 180
0
 (berpelurus) 

Padahal  =  (sehadap). 

Terbukti bahwa  +  = 180
0
. 

 

 

 

 

 

 

 

3P 2Q

3P 2Q 4P

1Q 3P 3Q

2P 2Q 2P 3P

2Q 2P 3P

3P 2Q

3P 2Q

1P 4Q 2P 3Q

1P 4Q

1P 4P

4P 4Q

1P 4Q

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah sudut-

sudut dalam sepihak adalah 180
0
. 

Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain maka jumlah 

sudut-sudut luar sepihak adalah 180
0
. 
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(2) Contoh Soal 

 
Diketahui: dan  

Ditanyakan :  = . . . (minimal menggunakan 2 cara yang berbeda) 

Penyelesaian : 

Karena  dan  merupakan pasangan sudut luar sepihak, maka 

 + =  

 

 

 

 

 

 

Cara 1 

 + =   (Pasangan sudut berpelurus) 

 

=  =     (Pasangan sudut sehadap) 

Cara 2 

Karena   (bertolak belakang) 

Maka  

Jadi . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2 )453(  xA 0

3 )235(  xB

1B

2A 3B

2A 3B 0180

000 180)235()453(  xx
000 180688  x

00 1128  x
00 14 x

000000

2 87)4542()4514.3()453(  xA
000000

3 93)2370()2314.5()235(  xB

1A 2A 0180
000

1 9387108  A

2B 1A 093

13 BB 
0

1 93B
0

1 93B

Jika diketahui 

dan 

 

Tentukan besar   dengan minimal 

2 cara yang berbeda! 

0

2 )453(  xA

0

3 )235(  xB

1B
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Lampiran 2 

 

Media Power Point 

 

  
 

  
 

  
 

Melalui model ekspositori dan dengan kemampuan 
berpikir kreatif matematis peserta didik dapat

menemukan sifat sudut dalam sepihak dan luar 
sepihak jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga.

Hubungan Sudut-sudut yang 
Terjadi Jika Dua Garis Sejajar 

Dipotong Oleh Garis Lain

Tujuan

Kegiatan Inti

Kesimpulan

MENU 
UTAMA

Prasyarat

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 
antara dua garis dan 

sepihak terhadap garis 
potong?

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di 

antara dua garis dan 
sepihak terhadap 

garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut dalam 
sepihak adalah sudut 

yang terletak di antara 
dua garis dan sepihak 
terhadap garis potong.

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Manakah pasangan 
sudut yang terletak di 

luar dua garis dan 
sepihak terhadap garis 

potong?

t

lA1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8
m
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Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Disebut apa sudut 
yang terletak di luar 

dua garis dan 
sepihak terhadap 

garis potong?

t

l

m

A1 A2

A3
A4

A5 A6

A7 A8

Jadi, sudut luar 
sepihak adalah sudut 

yang terletak di antara 
dua garis dan sepihak 
terhadap garis potong.

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

A1

l

k

m

A2

Apakah pasangan 
A1 dan A2 

saling 
berpelurus?

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

B1

n

m
B2

Apakah pasangan 
B1 dan B2 

saling 
berpelurus?

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

C1

l

k

m

C2
Apakah pasangan 
C1 dan C2 

saling 
berpelurus?

Menu Utama

Jadi, pasangan sudut 
dikatakan saling 

berpelurus jika jumlah 
kedua ukuran 
sudutnya 1800.

Ayo ingat kembali!

Menu Utama

Ayo Ingat Kembali

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Kegiatan Inti

Menu Utama

Siapkan 
kertas BC!

Gambar dua 
garis sejajar 

a dan b!

Gambar garis k 
yang memeotong 

garis a dan b!

Beri nama semua 
sudut yang 
terbentuk! 

Menu Utama

Kegiatan Inti

A4 adalah 
pasangan sudut 

dalam sepihak sudut 
mana?

Pasangan sudut dalam 
sepihak:

Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam sepihak yang 
lain!
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Ayo kita cari 
pasangan sudut 

dalam sepihak yang 
lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut dalam 
sepihak:

Menu Utama

Kegiatan Inti

A2 adalah 
pasangan sudut 

dalam luar sepihak 
sudut mana?

Pasangan sudut luar 
sepihak:

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

Ayo kita cari 
pasangan sudut luar 

sepihak yang lain!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Pasangan sudut luar 
sepihak:

Menu Utama

Kegiatan Inti

Potong kertas 
BC menurut garis 

a, b, dan k!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Menu Utama

Kegiatan Inti

Menu Utama

Kegiatan Inti

A4 dengan 
B2 adalah 
pasangan 

sudut dalam 
sepihak.

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A4 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B2!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A4 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B2!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A4 dan 
B2 

membentuk 
sudut lurus.
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Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

Menu Utama

Kegiatan Inti

A2 dengan 
B4 adalah 
pasangan 

sudut luar 
sepihak.

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A2 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B4!

Menu Utama

Kegiatan Inti

Himpitkan 
salah satu kaki 

sudut A2 
dengan salah 

satu kaki sudut 
B4!

Apa yang 
kalian 

dapatkan?

A2 dan 
B4 

membentuk 
sudut lurus.

Latihan Soal

K L

a b

1 2

34

1 2

34

0

1 105K

1L2K
2L

Perhatikan gambar di 

samping!

a. Sebutkan pasangan sudut-

sudut dalam sepihak dan luar 

sepihak.

b. Jika besar                  , 

tentukan besar

,        , dan        !

Menu Utama

Kesimpulan

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

Luar sepihak Berpelurus (1800)

KUIS

Diketahui  P1 dan  Q1. Jika  P1

besarnya m dalam sepihak dengan

 Q1 besarnya 1200, maka

gambarlah kasus tersebut dan

tentukan nilai m!



356 

 

 

 

Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagasan Awal 

 

3. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
sepihak yang terbentuk  ..........................................  

4. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
sepihak yang terbentuk .............................................  

 

k 

a 

b 

Kegiatan Percobaan 

3. Siapkan alat peraga 1 yang berupa 
kertas manila yang sudah digambar 
dua garis sejajar dipotong oleh garis 
ketiga dan sudah memberi nama 
sudut-sudut yang terbentuk! 

4. Perhatikan gambar yang telah kalian 
buat dan isilah titik-titik di bawah ini! 

 
 

3. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut dalam 
sepihak? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

4. Manakah sudut-sudut yang merupakan pasangan sudut luar 
sepihak? 
... dengan ..., ... dengan ... 

 

Kegiatan 1 

Alat Peraga 1 

A1 A2 

A3 A4 

B1 B2 

B3 B4 

b 

a 

k 
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4. Siapkan alat peraga 2 berupa potongan sudut-sudut yang terbentuk 
dari alat peraga 1 
 

 

 

 

 

 

 

5. Disebut apakah pasangan A4 dengan B2? 
Himpitkan salah satu kaki sudut A4 dengan salah satu kaki 

sudutB2! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

6. Disebut apakah pasangan A2 dengan B4? 
Himpitkan salah satu kaki sudut A2 dengan salah satu kaki 

sudutB4! 

Apa yang dapat kalian temukan? 

Kegiatan 2 

Alat Peraga 2 

A1 A2 

A3 A4 

B2 B1 

B4 B3 

Kesimpulan 

 

3. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut dalam 
sepihak yang terbentuk  ............................................  

4. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga maka sudut luar 
sepihak yang terbentuk  ............................................  

 

k 

a 

b 
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Lampiran 4 

 

Latihan Soal 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal) 

Diketahui:  

Ditanyakan : a. Pangan sudut-sudut sehadap = . . . 

                      b. , , dan  = . . .  

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menemukan pasangan sudut-sudut 

sehadap) 

Sudut-sudut dalam sepihak 

   dan   

  dan  
Sudut-sudut luar sepihak 

  dan  

  dan  

 

 

 

0 (Tidak membuat 

sketsa gambar) 

1 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa 

gambar dengan 

benar) 

0 (Tidak 

menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan 

yang diketahui dan 

yang ditanyakan 

dengan benar) 

0 (Tidak 

menuliskan 

pasangan sudut) 

1 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

2 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

3 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

0

1 105K

2L 2K 1L

2K 1L

3K 4L

1K 2L

4K
3L

Perhatikan gambar di samping! 

a. Sebutkan pasangan sudut-sudut dalam   

sepihak dan luar sepihak. 

b. Jika besar , tentukan besar 

    , , dan ! 
 

 

0

1 105K

2L 2K 1L

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 

K L 

a b 

1 1 2 2 

3 3 4 4 
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(4. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan 

sudut untuk memperoleh persamaan dan menemukan 

besar sudut yang ditanyakan) 

 (luar sepihak) 

          

          

 (berpelurus) 

          

          

 (dalam sepihak) 

          

          

4 (Menyebutkan 

satu pasangan 

sudut) 

0 (Tidak 

menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

1 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Menentukan 

sudut yang 

ditanyakan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

2 180 KL 
00 105180 

075

1

0

2 180 KK 
00 105180 

075

2

0

1 180 KL 
00 75180 

0105
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Lampiran 5 

 

Kuis 

 

1. Diketahui  P1 dan  Q1. Jika  P1 besarnya m dalam sepihak 

dengan  Q1 besarnya 120
0
, maka gambarlah kasus tersebut dan 

tentukan nilai m! 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :  P1 = m dalam sepihak 

dengan  Q1 = m = 120
0
 

Ditanyakan : gambar kasus dan nilai m
 

Penyelesaian  : 

 

 

(2. Peserta didik menggambar sketsa dari 

permasalahan yang diketahui) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menghitung besar sudut 

p
0
 dengan memanfaatkan sifat pasangan 

sudut dalam sepihak) 

Karena  P1 dan  Q1 merupakan 

pasangan sudut dalam sepihak maka, 

180
0
 =  P1 +  Q1  180

0
 = m + 120

0
 

    m = 180
0
 - 120

0
 

    m = 60
0
 

Jadi, nilai m = 68
0
. 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi) 

5 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

Skor Maksimum 10 

 

 

 

  







 

 

P1 

Q1 
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Lampiran 6 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Pada gambar di samping, jika diketahui , 

, dan , tentukan nilai dari 

2x + 3y!  

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :  A4 = 12x 

     A3 = x + 5y 

     B2 = 60
0
 

Ditanyakan : x + y = . . . 
Penyelesaian  : 

 

(3. Peserta didik mencari x dengan sifat-

sifat pasangan sudut luar berseberangan)  

       (luar berseberangan) 

 

 

(4. Peserta didik mencari y dengan sifat 

pasangan sudut berpelurus) 

       (berpelurus) 

 

(5. Peserta didik mencari 2x + 3y dan 

menuliskan kesimpulan) 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

 

 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

xA 124 

yxA 53  0

2 60B







24 BA 
00 56012  xx

43 AA 

011

5)5(11

511

512









y

y

yx

yxx

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 
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Karena x = 5
0
 dan y = 11

0
 maka  

 

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0433310)11(3)5(232  yx

 100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang hubungan 

sifat-sifat sudut dalam sepihak dan 

luar sepihak yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga 

  

    

7. Mengemukakan gagasan-gagasan 

baru tentang hubungan sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 

  

    

8. Melakukan diskusi dengan teman 

sebangku mengenai hubungan sifat-

sifat sudut dalam sepihak dan luar 

sepihak yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara       



364 

 

 

 

individu 

12.  Berani mempresentasikan hasil 

jawaban soal latihan di depan kelas 

  
    

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan diskusi. 

       

6. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

7. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

8. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

9. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 
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10. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan diskusi. 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu percobaan dengan baik 

Aspek 6 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 

Aspek 7 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 

Aspek 8 

1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 
2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 
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3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 9 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 10 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 44 

Persentase keterampilan guru = 

  
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :     persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

  

 

 

………………………. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

PERTEMUAN 3 

 

Satuan Pendidikan   : SMP Negeri 1 Kandangan 

Mata Pelajaran          : Matematika 

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

Materi Pokok   : Garis dan Sudut 

Alokasi Waktu             : 1 pertemuan (2 x 40 menit)  

 

A. Standar Kompetensi 
 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 

No. Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  5.2 Memahami sifat-sifat 

sudut yang terbentuk jika 

dua garis berpotongan 

atau dua garis sejajar 

berpotongan dengan garis 

lain.  

5.2.1 Menggunakan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong garis 

ketiga dalam penyelesaian 

masalah. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran    
 

Melalui model ekspositori dan dengan menggunakan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik dapat menggunakan hubungan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong garis ketiga dalam penyelesaian masalah. 

 

D. Materi Pembelajaran   
 

Hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar berpotongan 

dengan garis ketiga (Lampiran 1). 

 

E. Model Pembelajaran 
 

1. Model Pembelajaran  : Model Treffinger  

2. Metode Pembelajaran : Percobaan, diskusi, latihan soal 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 20 
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F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
 

Kegiatan Pembelajaran 

Proses saintifik, 

karakter, dan E-

E-K 

Kegiatan Awal (10 menit) 

1. Guru dan peserta didik datang tepat waktu. 

2. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (meminta peserta didik 

mengeluarkan buku matematika) dan psikis peserta 

didik (menanyakan kabar) untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

4. Guru bersama peserta didik mengecek pekerjaan 

rumah yang diberikan sebelumnya dan membahasnya 

bersama. (Lampiran 2) 

5. Guru menunjukkan judul materi yang akan dipelajari 

di media power point slide 1 (Lampiran 3). 

6. Guru mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan 

hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh 

peserta didik. 

7. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

dalam belajar sebagai bekal dalam mempelajari materi 

yang akan diberikan sebaik mungkin dengan 

mengucapkan “Materi hubungan sifat sudut yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis 

ketiga banyak manfaatnya selain bisa diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari juga dapat 

mempermudah kita dalam belajar materi geometri 

yang lain”. 

8. Dengan metode tanya jawab menggunakan media 

power point slide 4 (Lampiran 3), peserta didik 

diingatkan kembali mengenai materi hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong 

oleh garis ketiga (Lampiran 1). 

 

Disiplin 

Religius 

Kegiatan Inti (55 menit) 

1. Guru memberikan soal cerita mengenai penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam power point 

slide 5 (Lampiran 3). 

2. Peserta didik mengamati dengan seksama soal yang 

diberikan oleh guru. (Lampiran 4) 

3. Peserta didik menanya bagaimanakah penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga dalam soal cerita 

 

 

 

 

 

Mengamati 

 

Menanya 

 

 



370 

 

 

 

tersebut. 

4. Peserta didik mengeksplorasi tentang materi hubungan 

sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga dengan kreatif. 

5. Peserta didik mengasosiasi materi yang diperoleh 

dengan menerapkannya dalam penyelesaian 

permasalahan yang telah diberikan. 

6. Peserta didik meneliti kembali jawaban yang telah 

ditulis dalam penyelesaian permasalahan. 

7. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk mengkomunikasi hasil yang diperoleh melalui 

presentasi dengan percaya diri. 

8. Peserta didik yang lain mengkomunikasi 

pendapatnya dengan menanggapi hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh peserta didik yang lain 

dengan santun. 

9. Guru melakukan konfirmasi atas hasil presentasi dan 

tanggapan dari peserta didik. 

10. Peserta didik mendapatkan masing-masing satu 

soal yang berbeda-beda dari soal yang telah dibuat 

oleh peserta didik yang lain pada pertemuan 

sebelumnya dan kemudian mengerjakannya sesuai 

dengan gagasannya masing-masing. 

11. Secara acak, guru menunjuk salah satu peserta didik 

untuk maju dan menuliskan jawaban soal di papan 

tulis untuk latihan bertanggungjawab dengan hasil 

yang dikerjakan. 

12. Peserta didik yang lain mengkomunikasi gagasan 

dengan menanggapi jawaban yang telah dituliskan di 

papan tulis dengan santun. 

13. Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil jawaban 

soal tersebut. 

 

Eksplorasi, 

Mengumpulkan 

data, Kreativitas 

Mengasosiasi 

 

 

Teliti 

 

Mengkomunikasi, 

Percaya diri 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi, 

tanggung jawab 

 

 

Mengkomunikasi, 

Santun 

 

Konfirmasi 

Kegiatan Penutup (15 menit) 
1. Dengan bimbingan dan konfirmasi guru, peserta didik 

diminta untuk membuat rangkuman dan simpulan dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang 

kegiatan pembelajaran yang baru saja diselesaikan. 

3. Sebagai evaluasi, guru membagikan soal untuk 

dikerjakan oleh peserta didik selama 10 menit 

(Lampiran 5). 

4. Guru memberikan tugas rumah kepada peserta didik 

(Lampiran 6). 

5. Guru memberikan informasi kepada peserta didik 

bahwa pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian 

mengenai materi penggunaan hubungan sifat sudut 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

Elaborasi, Jujur 

 

 

Tindak lanjut 
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yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga dalam penyelesaian masalah dan 

mengingatkan peserta didik untuk belajar di rumah. 

6. Guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama 

peserta didik. 

 

 

 

Religius 

 

G. Sumber Belajar 
 

Nuharini, Dwi dan Tri wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya, 

untuk SMP/MTs  kelas VII. Jakarta: Depdiknas.  

Wintarti, Atik, dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning MATEMATIKA 

SMP/MTs Kelas VII Edisi 4. Jakarta: Depdiknas. 

Kusni. 2003. Geometri. Semarang: UNNES Press. 

  

H. Media Pembelajaran 

 

1. Media 

1. Papan tulis 

2. Power Point 

2. Alat dan bahan 

1. Penggaris 

2. Pensil dan penghapus 

 

I. Penilaian 

 

a. Tes dalam proses : dilakukan secara tertulis dengan soal latihan 

(Lampiran 4). 

b. Tes hasil belajar :   dilakukan secara tertulis dalam bentuk kuis 

(Lampiran 5) dan PR (Lampiran 6). 

 

 

 

       

Temanggung, Maret 2014 

Guru Matematika Peneliti 

     
Iin Fibriastuti, S.Pd.Si Yuli Mulyana 

NIP 198002052008012014 NIM 4101410094 
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Lampiran 1 

 

Materi Prasyarat 

 

Hubungan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga 

 

Sifat Sudut Besar Sudut 

Sehadap Sama 

Dalam Berseberangan Sama 

Luar Berseberangan Sama 

Dalam Sepihak Berpelurus 

Luar Sepihak Berpelurus 

 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas diperoleh kesimpulan 

1) A1 = B1 (Sehadap) 

2) A2 = B2 (Sehadap) 

3) A3 = B3 (Sehadap) 

4) A4 = B4 (Sehadap) 

5) A4 = B2 (Dalam Berseberangan) 

6) A3 = B1 (Dalam Berseberangan) 

7) A2 = B4 (Luar Berseberangan) 

8) A1 = B3 (Luar Berseberangan) 

9) A4 = B1 (Dalam Sepihak) 

10) A3 = B2 (Dalam Sepihak) 

11) A2 = B3 (Luar Sepihak) 

12) A1 = B4 (Luar Sepihak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
1 

1 2 
3 

3 4 

4 

2 
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Lampiran 2 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Pada gambar di samping, jika diketahui xA 124  , 

yxA 53  , dan 0

2 60B , tentukan nilai dari 

2x + 3y!  

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1 (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui :   A4 = 12x 

      A3 = x + 5y 

      B2 = 60
0
 

Ditanyakan : x + y = . . . 
Penyelesaian  : 

 

(3. Peserta didik mencari x dengan sifat-

sifat pasangan sudut luar berseberangan)  

24 BA         (luar berseberangan) 
00 56012  xx  

 

(4. Peserta didik mencari y dengan sifat 

pasangan sudut berpelurus) 

43 AA         (berpelurus) 

011

5)5(11

511

512









y

y

yx

yxx

 

(5. Peserta didik mencari 2x + 3y dan 

menuliskan kesimpulan) 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

0 (Tidak menuliskan jawaban) 

1 (Perhitungan salah) 

2 (Perhitungan benar namun 

tidak lengkap) 

3 (Perhitungan benar dan 

lengkap) 

 

 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 

       1 

1 
2 

2 

3 

3 4 

4 

A 

B 



374 

 

 

 

Karena x = 5
0
 dan y = 11

0
 maka  

0433310)11(3)5(232  yx  

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 3 

 

Media Power Point 

 

 

Melalui model ekspositori dan dengan
menggunakan kemampuan berpikir
kreatif peserta didik dapat
menggunakan hubungan sifat sudut
yang terbentuk jika dua garis sejajar
dipotong garis ketiga dalam
penyelesaian masalah.

 
 

 

Hubugan dua sudut Besar sudut

Sehadap Sama besar

Dalam berseberangan Sama besar

Luar berseberangan Sama besar

Dalam sepihak Berpelurus (1800)

Luar sepihak Berpelurus (1800)

 
 

Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah
aula besar yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk
jajar genjang. Jika diketahui salah satu sudut belokan jalan
sebesar 1100. Pada jam 9 malam Pak Totok, seorang penjual
bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula
tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda
motor Pak Totok mati, berapa derajatkah Pak Totok harus
berbelok pada belokan jalan setelah Pak Totok melewati
belokan dengan sudut 1100? Bantulah Pak Totok agar Pak
Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa
dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta
menentukan sudut pada persimpangan selanjutnya.

 

1. Menuliskan apa yang diketahui dan
ditanyakan dari soal

Diketahui :  A = 1100

Ditanyakan :  B = . . . ?
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2. Membuat sketsa gambar dan
memberikan nama sudut

1100

A B

 

3. Menggunakan hubungan sifat sudut 
dalam sepihak untuk mencari  B

 B merupakan pasangan sudut
dalam sepihak dengan  A, maka

 
 

4. Melakukan proses perhitungan

 B = 1800 – A = 1800 – 1100 = 700

 

5. Menuliskan kesimpulan

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, 
Pak Totok harus berbelok sebesar
700.

 
 

 

Kesimpulan

Langkah penyelesaian penggunaan hubungan
sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar
dipotong oleh garis ketiga:
1. Menuliskan apa yang diketahui dan

ditanyakan dari soal.
2. Membuat sketsa gambar dan memberikan

nama sudut.
3. Menggunakan hubungan sifat sudut yang

terjadi.
4. Melakukan proses perhitungan.
5. Menuliskan kesimpulan.

 
 

KUIS
Berilah nama sudut pada gambar di
bawah ini. Setelah itu tentukan nilai a0

menggunakan langkah-langkah rinci!

a0

1050

350
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Lampiran 5 

 

Soal 

 

1. Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah aula besar 
yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk jajar genjang. Jika diketahui 

salah satu sudut belokan jalan sebesar 110
0
. Pada jam 9 malam Pak Totok, 

seorang penjual bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula 

tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda motor Pak Totok 

mati, berapa derajatkah Pak Totok harus berbelok pada belokan jalan 

setelah Pak Totok melewati belokan dengan sudut 110
0
? Bantulah Pak 

Totok agar Pak Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa 

dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta menentukan sudut 

pada persimpangan selanjutnya. 

 

 Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik menulis apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui         :   A = 110
0
 

Ditanyakan :   B 

Penyelesaian  : 

 

 

(2. Peserta didik membuat sketsa 

gambar dan memberikan nama 

sudut) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut dalam sepihak untuk 

mencari   B) 

  B merupakan pasangan sudut dalam 

sepihak dengan   A, maka  

  

(4. Peserta didik melakukan proses 

perhitungan) 
  B = 180

0
 –   A = 180

0
 – 110

0
 = 70

0
 

 

0 (Tidak menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui dan 

yang ditanyakan dengan benar) 

0 (Tidak membuat sketsa gambar) 

1(Membuat sketsa gambar dengan 

salah tanpa memberi nama sudut) 

2 (Membuat sketsa gambar dengan 

salah dengan memberi nama sudut) 

3 (Membuat sketsa gambar dengan 

benar tanpa memberi nama sudut) 

4 (Membuat sketsa gambar dan 

memberi nama sudut dengan benar) 

5 (Membuat sketsa gambar dan 

memberi nama sudut dengan benar 

dan rapi) 

0 (Tidak menuliskan penyelesaian 

atau penyelesaian salah) 

2 (Menuliskan   B tanpa 

menggunakan sifat sudut) 

4 (Menuliskan   B dengan 

menggunakan sifat sudut) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan perhitungan dengan 

salah atau tidak lengkap) 

110
0
 

A B 
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(5. Peserta didik memperoleh 

jawaban yang tepat dan memberikan 

kesimpulan jawaban) 

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, Pak 

Totok harus berbelok sebesar 70
0
. 

2 (Melakukan perhitungan dengan 

benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan kesimpulan 

atau kesimpulan salah) 

1 (Menuliskan kesimpulan dengan 

benar namun tidak lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan dengan 

benar) 

Skor Maksimum 15 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 6 

 

Kuis 

 

1. Berilah nama sudut pada gambar di bawah ini. Setelah itu tentukan nilai a
0
 

menggunakan langkah-langkah rinci! 

 

 

 

 

 

 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menuliskan hal-hal yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Ditanyakan : memberi nama sudut dan 

nilai a
0
  

Penyelesaian  : 

 

 

 

(3. Peserta didik memberi nama sudut 

yang terbentuk) 

 

 

 

 

 

 

 

(4. Peserta didik menghitung besar a
0
 

meggunakan sifat pasangan sudut 

berpelurus) 

  A1 =   A2 = 35
0
 (bertolak belakang) 

  A3 = 180
0
 -  A4 = 180

0
 - 105

0
 = 75

0
 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

0 (Tidak memberi nama sudut) 

1 (Memberi nama sudut dengan 

salah) 

2 (Memberi nama sudut dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Memberi nama sudut dengan 

benar) 

4 (Memberi nama sudut dengan 

benar dan rinci) 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

a
0
 

105
0 

35
0
 

A 
1 

2 

3 

4 

5 6 

a
0
 

105
0 

35
0
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(berpelurus) 

  A5 = 180
0
 – 35

0
 – 75

0
 = 70

0
 (jumlah 

sudut dalam segitiga) 

  A6 = 180
0
 – 70

0
 = 110

0
 (berpelurus) 

Jadi, a
0
 = 110

0
. 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar dan 

rinci) 

 Skor Maksimum 12 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 7 

 

Soal Tugas Rumah 

 

1. Diketahui ruas garis AB // EC, kedua ruas garis tersebut dipotong oleh  ruas 

garis FD. Gambarlah sketsa kasus tersebut, serta tentukan semua sudut yang 

lain jika ditentukan BAC  = 35
0
 dan DCE  = 70

0
. 

 

Pedoman Penilaian 

No Jawaban Skor 

1. (1. Peserta didik menulis apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui : garis AB // EC 

    BAC  = 35
0
 

    DCE  = 70
0
 

Ditanyakan : 1) ECA   

    2) ACB   

    3) ABC   

    4) ABF   

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa 

gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut dalam 

berseberanganuntuk mencari ECA ) 

7) BACECA   = 35
0
  

(Pasangan sudut dalam berseberangan) 

 

(4. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ACB ) 

8)     000000 1051803570180180  ECADCEACB

 = 75
0
 

 

(5. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut sehadap untuk mencari 

ABC ) 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

tidak lengkap) 

2 (Menuliskan yang diketahui 

dan yang ditanyakan dengan 

benar) 

 

 

0 (Tidak menggambar sketsa) 

1 (Menggambar sketsa dengan 

salah) 

2 (Menggambar sketsa dengan 

benar namun tidak lengkap) 

3 (Menggambar sketsa dengan 

benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa dengan 

benar, lengkap, dan rapi dan 

menggunakan penggaris) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

A 

F B C D 

E 
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9) DCEABC  = 70
0
 (Pasangan 

sudut sehadap) 

 

(6. Peserta didik menggunakan sifat 

pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ABF ) 
000 70180180  ABCABF  = 110

0
 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan penyelesaian 

dengan salah atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan penyelesaian 

dengan benar dan lengkap) 

 Skor Maksimum 14 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100, dengan pedoman sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
MaksSkorTotal

SkorPerolehan
AkhirNilai  
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Lampiran 7 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  :  

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuaidenganpengamatanAnda! 

 

No. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi SkalaPenilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

1.  Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai bimbingan 

guru. 

  

    

2. Menyiapkan buku pelajaran.       

3. Mendengarkan penjelasan guru 

mengenai tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang 

diberikan guru. 

  

    

4. Menjawab pertanyaan guru tentang 

materi prasyarat 

  
    

5. Memperhatikan penjelasan materi       

6. Menanyakan tentang penggunaan 

hubungan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh 

garis ketiga dalam penyelesaian 

masalah 

  

    

7. Mengemukakan pendapat tentang 

penggunaan hubungan sifat sudut 

yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga dalam 

penyelesaian masalah 

  

    

8. Menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan hubungan sifat 

sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 

  

    

9. Berani mempresentasikan hasil 

percobaannya di depan kelas. 

  
    

10.  Memperhatikan dan menanggapi 

presentasi peserta didik yang lain. 

  
    

11.  Mengerjakan soal latihan secara 

individu 
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12.  Berani mempresentasikan hasil 

jawaban soal latihan di depan kelas 

  
    

13.  Memperhatikan dan menanggapi 

hasil jawaban soal latihan peserta 

didik yang lain. 

  

    

14.  Menyampaikan kesimpulan secara 

lisan terhadap materi yang telah 

dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  

    

15.  Membuat catatan rangkuman materi 

dan mencatat PR yang diberikan 

oleh guru 

  

    

Skor Total     

 

Kriteria Penilaian : 

1 = kurang aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      

2 =  cukup aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas     
         

3 =  aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas          
    

4 =  sangat aktif, jika banyak peserta didik yang melakukan aktivitas      
 

Perhitungan: 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 60 

Persentase kegiatan peserta didik = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

  

 Temanggung, Maret 2014 

Observer 

 

 

 

………………………. 
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Lampiran 8 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru : Yuli Mulyana 

Kelas  : 

Pertemuan ke :  

 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 
“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

No. 
Kegiatan Guru 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam dan 

membimbing peserta didik untuk 

berdoa sebelum memulai pelajaran 

serta menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik. 

       

2.  Menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 

       

3.  Memberikan motivasi kepada peserta 

didik sebelum memulai pelajaran. 

       

4. Mengajak peserta didik untuk 

mengingat kembali materi prasyarat 

melalui kegiatan tanya jawab. 

       

5.  Mengorganisasikan, memantau, dan 

memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

       

6. Meminta salah satu peserta didik 

untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya, mengorganisasi 

tanggapan dari peserta didik yang 

lain, serta memberikan konfirmasi. 

       

7. Memberikan latihan kepada peserta 

didik untuk dikerjakan secara 

individu. 

       

8. Membuat kesimpulan dan refleksi  

dari kegiatan pembelajaran melalui 

tanya jawab dengan peserta didik. 

       

9. Memberikan tindak lanjut berupa 

tugas rumah dan mengingatkan 

peserta didik untuk mempelajari 

materi selanjutnya. 
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10. Menutup pelajaran dengan salam dan 

doa. 

       

Skor total  

 

KriteriaPenilaian : 

Aspek 1 

1. Mengucapkan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa 

3. Menyiapkan kondisi fisik peserta didik 

4. Menyiapkan kondisi psikis peserta didik 

Aspek 2 

1. Mencakup unsur A  

2. Mencakup unsur B 

3. Mencakup unsur C 

4. Mencakup unsur D 

Aspek 3 

1. Menggunakan media power point 

2. Motivasi kontekstual 

3. Menyampaikan motivasi secara dua arah 

4. Menyampaikan motivasi sesuai dengan materi 

Aspek 4 

1. Menggunakan media power point 

2. Menyampaikan apersepsi secara dua arah 

3. Menyampaikan apersepsi sesuai dengan materi 

4. Menyampaikan apersepsi sesuai waktu yang direncanakan yaitu 5 menit 

Aspek 5 

1. Mengorganisasi peserta didik untuk melakukan penyelesaian 

permasalahan 

2. Memantau kinerja peserta didik 

3. Membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 6 

1. Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas 

2. Mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan 

4. Mengorganisasi waktu presentasi dengan tepat 

Aspek 7 

1. Memberikan latihan yang terbaca oleh seluruh peserta didik 

2. Memberikan latihan soal sesuai dengan waktu yang dimiliki 

3. Mamantau kinerja peserta didik dalam mengerjakan latihan 

4. Memberi penguatan dan konfirmasi kepada peserta didik terkait latihan 

soal yang diberikan 

Aspek 8 
1. Membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan bersama-sama 
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2. Membimbing peserta didik untuk membuat refleksi bersama-sama 

3. Memberikan konfirmasi dan penguatan mengenai kesimpulan 

4. Mengorganisasi waktu dengan baik 

Aspek 9 

1. Memberikan tindak lanjut dengan tugas rumah kepada peserta didik 

2. Tidak lanjut diberikan dengan jelas kepada semua peserta didik 

3. Menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya 

4. Memotivasi peserta didik untuk belajar di rumah materi selanjutnya 

Aspek 10 

1. Menutup pembelajaran dengan salam 

2. Mengajak peserta didik untuk berdoa untuk menutup pembelajaran 

3. Membereskan perlengkapan yang digunakan dalam pembelajaran 

4. Menutup pembelajaran dengan tepat waktu 

 

Skor 4 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 3 : jika ada 3 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 2 : jika ada 2 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 1 : jika hanya ada 1 deskriptor masing-masing aspek yang terpenuhi 

Skor 0 : jika seluruh deskriptor masing-masing aspek tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi = …. 

Skor maksimum = 40 

Persentase keterampilan guru = 

    
                    

             
          

  

  
           

 

Kriteriapersentase: 

1. Kurang baik : persentase keterampilan guru     

2. Cukup baik :      persentase keterampilan guru      

3. Baik  :    persentase keterampilan guru      

4. Sangat baik : persentase keterampilan guru      
 

Temanggung, Maret 2014  

Observer 

 

  

 

………………………. 
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KISI-KISI SOAL POST TEST 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

NAMA SEKOLAH  : SMP Negeri 1 Kandangan 

MATA PELAJARAN  : Matematika 

KELAS / SEMESTER : VII / 2 

JUMLAH SOAL  : 4 

ALOKASI WAKTU  : 40 Menit 

STANDAR KOMPETENSI : GEOMETRI 

5. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta menentukan 

ukurannya. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Penilaian 

Aspek Bentuk Soal No. Soal 

5.2 

Memahami 

sifat-sifat 

sudut yang 

terbentuk 

jika dua garis 

berpotongan 

atau dua 

garis sejajar 

berpotongan 

dengan garis 

Garis 

dan 

sudut 

Menggambar sketsa kasus serta menentukan sudut yang 

sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam 

sepihak, dan luar sepihak jika terdapat jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 

 Keluwesan 

 Keaslian 

 Kelancaran 

 Kerincian 

Uraian 1a 

 

1b 

Menentukan besar sudut jika diketahui besar sudut yang lain 

dalam bentuk konstanta dengan cara yang berbeda yang 

terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 

 Kelancaran 

 Kerincian 

 Keluwesan 

 Keaslian 

Uraian 2a 

 

2b 

Menentukan besar sudut yang belum diketahui jika diketahui 

besar sudut yang lain yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga dan garis keempat 

 Keluwesan 

 Keaslian 

 Kelancaran 

Uraian 3a 

 

3b 

L
a
m

p
ira

n
 2

0
 

3
8
8
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lain  Kerincian 

Menggambar sketsa kasus serta menemukan besar sudut yang 

ditanyakan dengan memanfaatkan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga pada kasus 

kontekstual 

 Kelancaran 

 Kerincian 

 Keluwesan 

 Keaslian 

Uraian 4 

 

Keterangan kriteria berpikir kreatif adalah sebagai berikut. 

5. Kelancaran (fluency) : kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara tepat. 

6. Keluwesan (flexibility) : kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui menggunakan lebih dari satu cara. 

7. Keaslian (originality) : kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui dengan menggunakan bahasa, cara, atau 

idenya sendiri. 

8. Kerincian (elaboration) : kemampuan mengembangkan, memperkaya, dan memperluas suatu gagasan sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ditemui secara detail. 

 
 

 

 

 

 

3
8
9
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POSTTEST 

ASPEK KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

NAMA SEKOLAH  : SMP Negeri 1 Kandangan 

MATA PELAJARAN  : Matematika 

KELAS / SEMESTER : VII / 2 

JUMLAH SOAL  : 4 

ALOKASI WAKTU  : 40 Menit 

 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum  mengerjakan 

2) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu 

3) Tidak diperkenankan bekerjasama dengan teman 

4) Kerjakan dengan menulis apa yang diketahui, ditanya, dan apa 

jawabannya tiap soal dengan rapi 

5) Kerjakan dengan menggunakan bahasa, cara atau ide sendiri 

6) Kerjakan dengan rinci dan teliti dengan hal tersebut mempunyai 

perolehan skor 

7) Jangan lupa diteliti terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. 

  

1. Diketahui garis g // k. Kedua garis sejajar tersebut dipotong oleh garis 

ketiga yaitu garis l. 

c. Buatlah sketsa dari kasus tersebut dan berilah nama sudut yang 

terbentuk! 

d. Tulislah semua pasangan sudut yang sehadap, dalam berseberangan, 

luar berseberangan, dalam sepihak dan luar sepihak! 

 

2.  

 

 

 

 

3. Diketahui ruas garis AB // EC, kedua ruas garis tersebut dipotong oleh  

ruas garis FD. 

c. Gambarlah sketsa kasus tersebut! 

d. Tentukan semua sudut yang lain jika ditentukan  = 35
0
 dan 

 = 70
0
! 

 

BAC

DCE

Lampiran 22 

Jika diketahui 

dan 

 

a. Tentukan nilai x! 

a. Tentukan besar   dengan minimal 2 cara berbeda! 

 
 

0

2 )453(  xA
0

3 )235(  xB

1B

A 

B 
1 

1 2 
3 

3 4 

4 

2 
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4. Di kompleks perumahan “Kandangan Indah” terdapat sebuah aula besar 

yang dikelilingi oleh jalan memutar berbentuk jajar genjang. Jika diketahui 

salah satu sudut belokan jalan sebesar 110
0
. Pada jam 9 malam Pak Totok, 

seorang penjual bakso menggunakan sepeda motor akan mengelilingi aula 

tersebut untuk menawarkan bakso. Karena lampu sepeda motor Pak Totok 

mati, berapa derajatkah Pak Totok harus berbelok pada belokan jalan 

setelah Pak Totok melewati belokan dengan sudut 110
0
? Bantulah Pak 

Totok agar Pak Totok tidak keluar dari jalur jalan dengan membuat sketsa 

dan memberi nama sudut-sudut yang terbentuk serta menentukan sudut 

pada persimpangan selanjutnya! 
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RUBRIK PENILAIAN POSTTEST 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

No Jawaban Aktivitas Peserta 

Didik 

Skor 

1 (1. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui : g // k dipotong oleh l 

Ditanyakan :  

a. Sketsa kasus dan memberi nama sudut yang terbentuk 

b. Menulis semua pasangan sudut sehadap, dalam berseberangan, luar 

berseberangan, dalam berseberangan, dan luar berseberangan 

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa gambar dan memberi nama sudut 

yang terbentuk)  

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3. Peserta didik menyebutkan pasangan-pasangan sudut yang 

ditentukan sejumlah 12) 

 

1. Peserta didik 

menulis apa 

yang diketahui 

dan ditanyakan 

dari soal 

 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

membuat sketsa 

gambar dan 

memberi nama 

sudut yang 

terbentuk 

 

 

 

3. Peserta didik 

menyebutkan 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1(Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan benar) 

 

0 (Tidak menyebutkan 

pasangan sudut atau 

L
a
m

p
ira

n
 2

3
 

3
9
2
 

g k 

Q P 
1 2 

3 4 
4 1 

2 3 

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 
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b. Sehadap 

5)  

6)  

7)  

8)  

Dalam berseberangan 

3)  

4)  

Luar berseberangan 

3)  

4)  

Dalam sepihak 

3)  

4)  

Luar sepihak 

3)  

4)  
 
 

 

pasangan-

pasangan sudut 

yang ditentukan 

sejumlah 12 

menyebutkan dan salah) 

1 (Menyebutkan 1 

pasangan sudut dengan 

benar) 

2 (Menyebutkan 2 

pasangan sudut dengan 

benar) 

3 (Menyebutkan 3 

pasangan sudut dengan 

benar) 

4 (Menyebutkan 4 

pasangan sudut dengan 

benar) 

5 (Menyebutkan 5 

pasangan sudut dengan 

benar) 

6 (Menyebutkan 6 

pasangan sudut dengan 

benar) 

7 (Menyebutkan 7 

pasangan sudut dengan 

benar) 

8 (Menyebutkan 8 

pasangan sudut dengan 

benar) 

9 (Menyebutkan 9 

pasangan sudut dengan 

benar) 

41 QdenganP 

12 QdenganP 

23 QdenganP 

34 QdenganP 

32 QdenganP 

43 QdenganP 

21 QdenganP 

14 QdenganP 

42 QdenganP 

33 QdenganP 

Aspek yang diukur: kelancaran dan kerincian 

3
9
3
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10 (Menyebutkan 10 

pasangan sudut dengan 

benar) 

11 (Menyebutkan 11 

pasangan sudut dengan 

benar) 

12 (Menyebutkan 12 

pasangan sudut dengan 

benar) 

Skor Maksimum 16 

2 (1. Peserta didik membuat sketsa gambar)  

 

 

 

 

 

 

 

(2. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui: 
0

2 )453(  xA dan 0

3 )235(  xB  

Ditanyakan :  

a. Nilai x 

b. 1B  = . . . (minimal menggunakan 2 cara yang berbeda) 

Penyelesaian : 

(3. Peserta didik menggunakan sifat-sifat pasangan sudut untuk 

memperoleh persamaan dan menemukan nilai x) 

a. Karena 2A  dan 3B  merupakan pasangan sudut luar sepihak, maka 

1. Peserta didik 

membuat sketsa 

gambar 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

menulis apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan dari 

soal 

 

 

 

 

 

 

0 (Tidak membuat sketsa 

gambar) 

1 (Membuat sketsa gambar 

dengan tidak lengkap) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar) 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 3
9
4
 

A 

B 
1 

1 2 
3 

3 4 

4 

2 
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2A  + 3B = 0180  

000 180)235()453(  xx  
000 180688  x  

00 1128  x  
00 14 x  

000000

2 87)4542()4514.3()453(  xA  
 

 

 

(4. Peserta didik memperoleh minimal 2 buah alternatif jawaban) 
b. Cara 1 

1A  + 2A = 0180   (Pasangan sudut berpelurus) 
000

1 9387180  A  

1B = 1A  = 093    (Pasangan sudut sehadap) 

Cara 2 

Karena  13 BB                 (bertolak belakang) 

Maka 
0

1 93B  

Jadi
0

1 93B . 

Cara 3 

Karena 
0

22 87 AB  (Pasangan sudut sehadap) 

Maka 
000

2

0

1 9387180180  BB  

(Pasangan sudut berpelurus) 

Jadi
0

1 93B . 

3. Peserta didik 

menggunakan 

sifat-sifat 

pasangan sudut 

untuk 

memperoleh 

persamaan dan 

menemukan nilai 

x 

 

 

 

 

4. Peserta didik 

memperoleh 

minimal 2 buah 

alternatif 

jawaban 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 

1 (Melakukan proses 

perhitungan yang salah) 

2 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

namun tidak lengkap) 

3 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar) 

4 (Melakukan proses 

perhitungan dengan benar 

dan rinci) 

 

0 (Tidak menuliskan 

alternatif jawaban) 

1 (Menuliskan 1 alternatif 

jawaban dengan benar) 

2 (Menuliskan 2 atau lebih 

alternatif jawaban dengan 

benar) 

 

3
9
5
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Cara 4 

Karena . 

(Pasangan sudut berpelurus) 

Maka  

(Pasangan sudut berpelurus) 

Jadi . 

 

 

 

Skor Maksimum 10 

3 (1. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui : garis AB // EC 

     = 35
0
 

     = 70
0
 

Ditanyakan :  

a. Gambar sketsa kasus 

b. Menentukan semua besar sudut yang lain yaitu  ,  , 

 ,   

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peserta didik 

menulis apa 

yang diketahui 

dan ditanyakan 

dari soal 

 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

membuat sketsa 

gambar 

 

 

 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

0 (Tidak menggambar 

sketsa) 

1 (Menggambar sketsa 

dengan salah) 

2 (Menggambar sketsa 

dengan benar namun tidak 

000

3

0

4 8793180180  BB

.9387180180 000

4

0

1  BB

0

1 93B

BAC

DCE

ECA ACB

ABC ABF

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 

3
9
6
 

A 

F B C D 

E 
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(3. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut dalam 

berseberanganuntuk mencari ) 

1)  = 35
0
  

(Pasangan sudut dalam berseberangan) 

(4. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ) 

2)  

= 75
0
 

(5. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut sehadap untuk 

mencari ) 

3) = 70
0
 (Pasangan sudut sehadap) 

(6. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut berpelurus untuk 

mencari ) 

 = 110
0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut dalam 

berseberanganu

ntuk mencari 

 

 

 

4. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut berpelurus 

untuk mencari 

 

 

 

 

5. Peserta didik 

menggunakan 

lengkap) 

3 (Menggambar sketsa 

dengan benar dan lengkap) 

4 (Menggambar sketsa 

dengan benar, lengkap, 

dan rapi dan menggunakan 

penggaris) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan 

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan 

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

ECA

BACECA 

ACB

    000000 1051803570180180  ECADCEACB

ABC

DCEABC 

ABF
000 70180180  ABCABF

ECA

ACB

3
9
7
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sifat pasangan 

sudut sehadap 

untuk mencari 

 

 

 

 

6. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut berpelurus 

untuk mencari 

 

1 (Menuliskan 

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian) 

1 (Menuliskan 

penyelesaian dengan salah 

atau tidak lengkap) 

2 (Menuliskan 

penyelesaian dengan benar 

dan lengkap) 

Skor Maksimum 14 

4 (1. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal) 

Diketahui         :  A = 110
0
 

Ditanyakan :  B 

Penyelesaian  : 

(2. Peserta didik membuat sketsa gambar dan memberikan nama 

sudut) 

  

 

 

 

 

 

1. Peserta didik 

menulis apa 

yang diketahui 

dan ditanyakan 

dari soal 

 

 

 

 

 

 

2. Peserta didik 

0 (Tidak menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan) 

1 ( Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan yang 

diketahui dan yang 

ditanyakan dengan benar) 

 

0 (Tidak membuat sketsa 

ABC

ABF





110
0
 

A B 

3
9
8
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(3. Peserta didik menggunakan sifat pasangan sudut dalam sepihak 

untuk mencari  B) 

 B merupakan pasangan sudut dalam sepihak dengan  A, maka  

 (4. Peserta didik melakukan proses perhitungan) 

 B = 180
0
 –  A = 180

0
 – 110

0
 = 70

0
 

 

 

 

(5. Peserta didik memperoleh jawaban yang tepat dan memberikan 

kesimpulan jawaban) 

Jadi, agar tidak keluar dari jalur, Pak Totok harus berbelok sebesar 70
0
. 

membuat sketsa 

gambar dan 

memberi nama 

sudut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peserta didik 

menggunakan 

sifat pasangan 

sudut dalam 

sepihak untuk 

mencari  B 

 

 

 

4. Peserta didik 

melakukan 

gambar) 

1(Membuat sketsa gambar 

dengan salah tanpa 

memberi nama sudut) 

2 (Membuat sketsa gambar 

dengan salah dengan 

memberi nama sudut) 

3 (Membuat sketsa gambar 

dengan benar tanpa 

memberi nama sudut) 

4 (Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan benar) 

5 (Membuat sketsa gambar 

dan memberi nama sudut 

dengan benar dan rapi) 

 

0 (Tidak menuliskan 

penyelesaian atau 

penyelesaian salah) 

2 (Menuliskan  B tanpa 

menggunakan sifat sudut) 

4 (Menuliskan  B 

dengan menggunakan sifat 

sudut) 

 

0 (Tidak melakukan proses 

perhitungan) 



 

 

Aspek yang diukur: kelancaran dan kerincian 

Aspek yang diukur: keluwesan dan keaslian 

3
9
9
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proses 

perhitungan 

 

 

 

 

5. Peserta didik 

memperoleh 

jawaban yang 

tepat dan 

memberikan 

kesimpulan 

jawaban 

1 (Melakukan perhitungan 

dengan salah atau tidak 

lengkap) 

2 (Melakukan perhitungan 

dengan benar dan lengkap) 

 

0 (Tidak menuliskan 

kesimpulan atau 

kesimpulan salah) 

1 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar namun tidak 

lengkap) 

2 (Menuliskan kesimpulan 

dengan benar) 

Skor Maksimum 15 

Total skor 55 

 

 

 

 

 

 

 

4
0
0
 

            
          

  
     

 



401 

 

 

DAFTAR NILAI POSTTEST 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

KELAS VII G 

(EKSPERIMEN 1) 

 KELAS VII H 

(EKSPERIMEN 2) 

 KELAS VII A 

(KONTROL) 

KODE NILAI  KODE NILAI  KODE NILAI 

E1-01 94  E2-01 70  K-01 72 

E1-02 82  E2-02 77  K-02 75 

E1-03 89  E2-03 80  K-03 78 

E1-04 75  E2-04 65  K-04 68 

E1-05 89  E2-05 86  K-05 70 

E1-06 88  E2-06 88  K-06 70 

E1-07 76  E2-07 80  K-07 70 

E1-08 93  E2-08 75  K-08 67 

E1-09 85  E2-09 78  K-09 72 

E1-10 77  E2-10 87  K-10 62 

E1-11 88  E2-11 85  K-11 65 

E1-12 90  E2-12 90  K-12 67 

E1-13 95  E2-13 88  K-13 67 

E1-14 83  E2-14 80  K-14 78 

E1-15 78  E2-15 85  K-15 72 

E1-16 92  E2-16 85  K-16 70 

E1-17 68  E2-17 72  K-17 72 

E1-18 78  E2-18 76  K-18 65 

E1-19 70  E2-19 70  K-19 75 

E1-20 83  E2-20 78  K-20 68 

E1-21 93  E2-21 78  K-21 80 

E1-22 86  E2-22 82  K-22 75 

E1-23 90  E2-23 83  K-23 70 

E1-24 80  E2-24 83  K-24 72 

E1-25 85  E2-25 76  K-25 63 

E1-26 72  E2-26 75  K-26 73 

E1-27 86  E2-27 72  K-27 78 

E1-28 87  E2-28 80  K-28 75 

E1-29 87  E2-29 85  K-29 78 

E1-30 89  E2-30 68  K-30 68 

E1-31 93  E2-31 73  K-31 76 

E1-32 75  E2-32 79  K-32 82 

E1-33 85  E2-33 79  K-33 72 

E1-34 80  E2-34 89    

   E2-35 82    

   E2-36 85    

Jumlah 2861  Jumlah 2864  Jumlah 2365 

Rata 84,15  Rata 79,56  Rata 71,67 

Varians 52,01  Varians 39,68  Varians 24,35 
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UJI NORMALITAS POSTTEST 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

1. Hipotesis 

    Data berdistribusi normal 

    Data tidak berdistribusi normal 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

   ∑
(     )

 

  

 

   

 

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   diterima jika           
 
     , dalam hal lain    ditolak. 

 

 

 

4. Penentuan         

Untuk      dengan              diperoleh             . 

 

5. Penghitungan          

Nilai maksimal = 95  Banyak kelas = 7  s = 7,99 

Nilai minimal = 62  Panjang kelas = 5  n = 103 

Rentang = 33   Rata-rata = 78,76 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

  (   )(   ) 

Lampiran 25 
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Kelas 

Interval 

Batas 

Bawah 
Z 

Luas 

Daerah 

Luas 

Tiap 

Interval 
      

(     )
 

  
 

62-66 61,5 -2,16 0,4846     

67-71 66,5 -1,53 0,437 0,0476 4,9028 5 0,001927029 

72-76 71,5 -0,91 0,3186 0,1184 12,1952 16 1,187065652 

77-81 76,5 -0,28 0,1103 0,2083 21,4549 23 0,111272204 

82-86 81,5 0,34 0,1331 0,2434 25,0702 20 1,025397805 

87-91 86,5 0,97 0,334 0,2009 20,6927 19 0,138465898 

92-96 91,5 1,59 0,4441 0,1101 11,3403 14 0,623793382 

 96,5 2,22 0,4868 0,0427 4,3981 6 0,583452766 

         3,671374736 

 

6. Hasil 

 

 

 

 

 

Karena           
 
     , maka    diterima, artinya data berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI HOMOGENITAS POSTTEST 

1. Hipotesis 

      
    

    
  (Varians antar kelompok homogen). 

    Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

a. Varians gabungan dari semua sampel: 

 

b. Menentukan harga satuan   dengan rumus: 

 
c. Untuk uji Bartlett digunakan statistika chi-uadrat: 

 

Keterangan: 

    varians gabungan 

    banyak sampel ke-  

    varians sampel ke-  

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   diterima jika           
 
     , dalam hal lain    ditolak. 

 

 

 

 

   
∑(    )  

 

∑(    )
 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

  (   )(   ) 

  (     )∑(    ) 

   (    ) {  ∑(    )     
 } 

Lampiran 26 
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4. Penentuan         

Untuk      dengan              diperoleh             . 

 

5. Penghitungan          

Sampel              
  (  )  

       
  (  )      

  

Eksperimen 1 34 33 52,01 1716,26 1,716 56,63 

Eksperimen 2 36 35 39,68 1388,89 1,599 55,95 

Kontrol 33 32 24,35 779,33 1,386 44,37 

Jumlah 103 100 116,04 3884,49 4,701 156,95 

 

Langkah-langkah 

a.    38,845 

b.       1,589 

   158,933 

c.          4,563 

 

6. Hasil 

 

 

 

 

 

Karena           
 
     , maka    diterima, artinya data antar kelompok 

mempunyai varians yang sama (homogen). 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI HIPOTESIS 1 

UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

1. Hipotesis 

           (artinya presentase peserta didik yang diajar menggunakan 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga yang memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan 67 kurang dari 75%). 

           (artinya presentase peserta didik yang diajar menggunakan 

pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga yang memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan 67 mencapai 75%). 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

  

 
 
   

√  (    )
 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   ditolak jika               , dalam hal lain    diterima. 

 

 

 

 

4. Penentuan        

Untuk      diperoleh                                    

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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5. Penghitungan         

  

 
 
   

√  (    )
 

 

  
       

√    (      )
  

        

 

6. Hasil 

 

 

 

 

 

Karena               , maka    ditolak. Hal ini berarti hasil belajar kelas 

eksperimen 1 yang dikenai pembelajaran model Treffinger berbantuan alat peraga 

dapat dikatakan mencapai ketuntasan klasikal secara statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI HIPOTESIS 2 

UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

1. Hipotesis 

           (artinya presentase peserta didik yang diajar menggunakan 

pembelajaran model Treffinger yang memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 67 kurang dari 75%). 

           (artinya presentase peserta didik yang diajar menggunakan 

pembelajaran model Treffinger yang memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 67 mencapai 75%). 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

  

 
 
   

√  (    )
 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   ditolak jika               , dalam hal lain    diterima. 

 

 

 

 

4. Penentuan        

Untuk      diperoleh                                    

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    

       

Lampiran 28 



409 

 

 

 

5. Penghitungan         

  

 
 
   

√  (    )
 

 

  
       

√    (      )
  

        

 

6. Hasil 

 

 

 

 

 

Karena               , maka    ditolak. Hal ini berarti hasil belajar kelas 

eksperimen 2 yang dikenai pembelajaran model Treffinger dapat dikatakan 

mencapai ketuntasan klasikal secara statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI HIPOTESIS 3 

UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

KELAS KONTROL 

 

1. Hipotesis 

           (artinya presentase peserta didik yang diajar menggunakan 

pembelajaran model ekspositori yang memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 67 kurang dari 75%). 

           (artinya presentase peserta didik yang diajar menggunakan 

pembelajaran model ekspositori yang memperoleh nilai lebih dari atau sama 

dengan 67 mencapai 75%). 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

  

 
 
   

√  (    )
 

 

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   ditolak jika               , dalam hal lain    diterima. 

 

 

 

 

4. Penentuan        

Untuk      diperoleh                                    

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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5. Penghitungan         

  

 
 
   

√  (    )
 

 

  
       

√    (      )
  

        

 

6. Hasil 

 

 

 

 

 

Karena               , maka    diterima. Hal ini berarti hasil belajar kelas 

kontrol yang dikenai pembelajaran model ekspositori tidak dapat dikatakan 

mencapai ketuntasan klasikal secara statistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI HIPOTESIS 4 

UJI BEDA RATA-RATA POST TEST 

KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

 

1. Hipotesis 

             (Setiap kelompok sampel yang diambil memiliki rata-rata yang 

sama). 

    Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji   dengan bantuan tabel analisis 

varians berikut. 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1      
  

 
  

Antar kelompok k-1      
  

(   )
   

 

 
 

Dalam 

Kelompok 
∑(    )      

  
∑(    )

 

 

 

 

Total ∑   ∑     

 

3. Kriteria yang Digunakan 

   diterima jika               , dalam hal lain    ditolak dengan dk 

pembilang    , dk penyebut  ∑(    ). 

 

 

 

4. Penentuan        

Untuk      diperoleh dk pembilang      , dk penyebut    , 

diperoleh            . 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan 
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5. Penghitungan         

Sampel         ∑   ∑  
  (∑  )

 

 
(∑  )

 

  
 

Eksperimen 1 34 33 2861 242461 8185321 240744,7355 

Eksperimen 2 36 35 2864 229236 8202496 227847,1111 

Kontrol 33 32 2365 170271 5593225 169491,6667 

Jumlah 103 100 8090 641968 21981042  

 

Hasil Perhitungan 

a.    635418,4466 

b.    2665,0665 

c. ∑   641968 

d.    3884,4869 

 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 635418,4 635418,4  

Antar kelompok 2 2665,066 1332,533 34,30397 

Dalam 

Kelompok 
100 3884,387 38,84487  

Total 103 641968   

 

6. Hasil 

 

 

 

 

Karena               , maka    ditolak, artinya data memiliki rata-rata yang 

berbeda secara statistik. 

 

Daerah 

penerimaan    

Daerah penolakan    
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UJI HIPOTESIS 5, 6, DAN 7 

UJI LANJUT 

DENGAN LEAST SIGNIFICANCE DIFFERENCE (LSD) 

 

1. Hipotesis 

Hipotesis I:   Hipotesis II:   Hipotesis III: 

                                  

                                  

Keterangan:     Rata-rata kemampuan berpikir kreatif eksperimen 1. 

    Rata-rata kemampuan berpikir kreatif eksperimen 2. 

    Rata-rata kemampuan berpikir kreatif kontrol. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

Rumus yang digunakan:  

 

Dengan   ̅  √
  

  
 
  

  
 dan      ̅   ̅ . 

 

3. Kriteria yang Digunakan 

Kriteria pengujian adalah jika         
 
 

 maka terdapat perbedaan yang signifikan 

pada pasangan tersebut. 

 

4. Penentuan 

Sampel Rata-rata      

  
 

Eksperimen 1 84,147 34 3,0395 

Eksperimen 2 79,556 36 2,8707 

Kontrol 71,667 33 3,1316 

 

            

    
  
   

    
(   )

  ̅ 
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Pasangan 

Pengujian 
      ̅   

 
   (   )

     
 
 
 Keterangan 

Eksp. 1 & Eksp. 2 4,591 2,4311 1,6685 4,0563 Signifikan 

Eksp. 2 & Kontrol 7,889 2,4499 1,6687 4,0882 Signifikan 

Eksp. 1 & Kontrol 12,48 2,4842 1,6690 4,1461 Signifikan 

 

5. Hasil 

a. Eksperimen 1 lebih baik dari eksperimen 2 karena           

           
 
 

. 

b. Eksperimen 2 lebih baik dari kontrol karena                  

    
 
 

. 

c. Eksperimen 1 lebih baik dari kontrol karena                  

    
 
 

. 

d. Dari ketiga kelompok sampel, kelas eksperimen 1 dapat dinyatakan 

memperoleh hasil yang paling baik dibandingkan dengan kelas eksperimen 

2 dan kelas kontrol. 
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HASIL LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PADA PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER BERBANTUAN ALAT PERAGA 

No Penampilan Guru 
Skor 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 
Mengucapkan salam dan membimbing peserta didik untuk berdoa sebelum memulai 

pelajaran serta menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik. 
4 4 4 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 3 4 4 

3 Memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum memulai pelajaran. 3 3 4 

4 
Mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi prasyarat melalui kegiatan tanya 

jawab. 
4 4 4 

5 Menggunakan media alat peraga dalam pembelajaran 4 4 3 

6 
Mengorganisasikan, memantau, dan memberikan bimbingan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam melakukan percobaan menggunakan alat peraga. 
3 3 4 

7 
Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil percobaannya, 

mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain, serta memberikan konfirmasi. 
4 4 4 

8 Memberikan latihan kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. 4 4 4 

9 
Membuat kesimpulan dan refleksi  dari kegiatan pembelajaran melalui tanya jawab 

dengan peserta didik. 
3 4 4 

10 
Memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah dan mengingatkan peserta didik untuk 

mempelajari materi selanjutnya. 
3 3 3 

11 Menutup pelajaran dengan salam dan doa. 4 4 4 

Total 39 41 42 

Skor Maksimal 44 44 44 

Persentase 88,6% 93,2% 95,4% 

 

L
a
m

p
ira

n
 3

2
 

4
1
6
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PERHITUNGAN PERSENTASE 

HASIL LEMBAR PENGAMATAN  

AKTIVITAS GURU PADA PEMBELAJARAN 

MODEL TREFFINGER BERBANTUAN ALAT PERAGA 

 

  
                    

             
      

  
   

   
      

         

Karena kriteria persentase aktivitas guru adalah sebagai berikut, 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 

 

Maka, persentase aktivitas guru pada pembelajaran model Treffinger berbantuan 

alat peraga memiliki kriteria sangat baik. 
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HASIL LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PADA PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER  

No Penampilan Guru 
Skor 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 
Mengucapkan salam dan membimbing peserta didik untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran serta menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik. 
4 4 4 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 3 4 4 

3 Memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum memulai pelajaran. 3 3 3 

4 
Mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi prasyarat melalui 

kegiatan tanya jawab. 
3 4 4 

5 

Mengorganisasikan, memantau, dan memberikan bimbingan kepada peserta 

didik yang mengalami kesulitan dalam melakukan percobaan menggunakan 

alat peraga. 

4 4 4 

6 

Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil percobaannya, 

mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain, serta memberikan 

konfirmasi. 

4 4 4 

7 Memberikan latihan kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. 3 4 4 

8 
Membuat kesimpulan dan refleksi  dari kegiatan pembelajaran melalui tanya 

jawab dengan peserta didik. 
3 3 3 

9 
Memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah dan mengingatkan peserta didik 

untuk mempelajari materi selanjutnya. 
4 3 4 

10 Menutup pelajaran dengan salam dan doa. 3 4 4 

Total 34 37 38 

Skor Maksimal 40 40 40 

Persentase 85% 92,5% 95% 
 

L
a
m
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n
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PERHITUNGAN PERSENTASE 

HASIL LEMBAR PENGAMATAN 

AKTIVITAS GURU PADA PEMBELAJARAN 

MODEL TREFFINGER 

 

  
                    

             
      

  
   

   
      

         

Karena kriteria persentase aktivitas guru adalah sebagai berikut, 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 

 

Maka, persentase aktivitas guru pada pembelajaran model Treffinger memiliki 

kriteria sangat baik. 
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HASIL LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

PADA PEMBELAJARAN EKSPOSITORI 

No Penampilan Guru 
Skor 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 
Mengucapkan salam dan membimbing peserta didik untuk berdoa sebelum 

memulai pelajaran serta menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik. 
3 4 4 

2 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 3 3 3 

3 Memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum memulai pelajaran. 2 3 3 

4 
Mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi prasyarat melalui 

kegiatan tanya jawab. 
3 3 4 

5 
Mengorganisasikan, memantau, dan memberikan bimbingan kepada peserta 

didik yang mengalami kesulitan dalam melakukan diskusi 
4 4 4 

6 

Meminta salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya, 

mengorganisasi tanggapan dari peserta didik yang lain, serta memberikan 

konfirmasi. 

3 3 3 

7 Memberikan latihan kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. 4 4 4 

8 
Membuat kesimpulan dan refleksi  dari kegiatan pembelajaran melalui tanya 

jawab dengan peserta didik. 
3 4 4 

9 
Memberikan tindak lanjut berupa tugas rumah dan mengingatkan peserta didik 

untuk mempelajari materi selanjutnya. 
3 3 4 

10 Menutup pelajaran dengan salam dan doa. 4 4 4 

Total 32 35 37 

Skor Maksimal 40 40 40 

Persentase 80% 87,5% 92,5% 
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PERHITUNGAN PERSENTASE 

HASIL LEMBAR PENGAMATAN 

AKTIVITAS GURU PADA PEMBELAJARAN 

EKSPOSITORI 

 

  
                    

             
      

  
   

   
      

         

Karena kriteria persentase aktivitas guru adalah sebagai berikut, 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 

 

Maka, persentase aktivitas guru pada pembelajaran ekspositori memiliki kriteria 

sangat baik. 
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HASIL LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

PADA PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER BERBANTUAN ALAT PERAGA 

No Indikator 
Skor 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 Menjawab salam dari guru kemudian berdoa sesuai bimbingan guru. 3 4 4 

2 Menyiapkan buku pelajaran. 4 4 4 

3 
Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru. 
3 3 4 

4 Menjawab pertanyaan guru tentang materi prasyarat 3 3 4 

5 Memperhatikan penjelasan materi 3 4 3 

6 
Menanyakan tentang penggunaan alat peraga untuk menemukan sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 
3 4 4 

7 
Mengemukakan gagasan-gagasan baru tentang sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 
4 4 3 

8 
Melakukan percobaan dengan alat peraga sifat sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar 

dipotong oleh garis ketiga 
4 4 4 

9 Berani mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. 4 4 3 

10 Memperhatikan dan menanggapi presentasi peserta didik yang lain. 3 4 4 

11 Mengerjakan soal latihan secara individu 3 3 4 

12 Berani mempresentasikan hasil jawaban soal latihan di depan kelas 3 3 4 

13 Memperhatikan dan menanggapi hasil jawaban soal latihan peserta didik yang lain. 3 3 3 

14 
Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap materi yang telah dipelajari dengan 

bahasa dan kalimat sendiri 
3 4 3 

15 Membuat catatan rangkuman materi dan mencatat PR yang diberikan oleh guru 4 4 4 

Total 50 55 55 

Skor Maksimal 60 60 60 

Persentase 83,3% 91,7% 91,7% 
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PERHITUNGAN PERSENTASE AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

PADA PEMBELAJARAN 

MODEL TREFFINGER BERBANTUAN ALAT PERAGA 

 

  
                    

             
      

  
   

   
      

         

Karena kriteria persentase aktivitas peserta didik adalah sebagai berikut, 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 

 

Maka, persentase aktivitas peserta didik pada pembelajaran model Treffinger 

berbantuan alat peraga memiliki kriteria sangat baik. 
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HASIL LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

PADA PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER  

No Indikator 
Skor 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 Menjawab salam dari guru kemudian berdoa sesuai bimbingan guru. 3 4 4 

2 Menyiapkan buku pelajaran. 3 4 4 

3 
Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dan memperhatikan motivasi yang diberikan guru. 
3 3 4 

4 Menjawab pertanyaan guru tentang materi prasyarat 2 3 3 

5 Memperhatikan penjelasan materi 2 3 4 

6 
Menanyakan tentang bagaimana menemukan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 
3 3 3 

7 
Mengemukakan gagasan-gagasan baru tentang sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 
3 4 4 

8 
Melakukan asosiasi gagasan dengan mencari pembuktian sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 
2 3 3 

9 Berani mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. 3 3 3 

10 Memperhatikan dan menanggapi presentasi peserta didik yang lain. 4 3 4 

11 Mengerjakan soal latihan secara individu 3 4 4 

12 Berani mempresentasikan hasil jawaban soal latihan di depan kelas 3 3 3 

13 Memperhatikan dan menanggapi hasil jawaban soal latihan peserta didik yang lain. 4 3 4 

14 
Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap materi yang telah dipelajari dengan 

bahasa dan kalimat sendiri 
3 3 3 

15 Membuat catatan rangkuman materi dan mencatat PR yang diberikan oleh guru 3 4 4 

Total 44 50 54 

Skor Maksimal 60 60 60 

Persentase 73,3% 83,3% 90% 
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PERHITUNGAN PERSENTASE AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

PADA PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER 

 

  
                    

             
      

  
   

   
      

         

Karena kriteria persentase aktivitas peserta didik adalah sebagai berikut, 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 

 

Maka, persentase aktivitas peserta didik pada pembelajaran model Treffinger 

memiliki kriteria sangat baik. 
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 HASIL LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN EKSPOSITORI  

No Indikator 
Skor 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 Menjawab salam dari guru kemudian berdoa sesuai bimbingan guru. 3 3 4 

2 Menyiapkan buku pelajaran. 2 3 3 

3 
Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan memperhatikan motivasi yang diberikan guru. 
2 3 4 

4 Menjawab pertanyaan guru tentang materi prasyarat 1 2 3 

5 Memperhatikan penjelasan materi 2 3 4 

6 
Menanyakan tentang bagaimana menemukan sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

sejajar dipotong oleh garis ketiga 
2 4 4 

7 
Mengemukakan gagasan-gagasan baru tentang sifat sudut yang terbentuk jika dua 

garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 
1 2 3 

8 
Melakukan asosiasi gagasan dengan mencari pembuktian sifat sudut yang terbentuk 

jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga 
1 2 4 

9 Berani mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. 2 3 3 

10 Memperhatikan dan menanggapi presentasi peserta didik yang lain. 2 4 4 

11 Mengerjakan soal latihan secara individu 3 3 3 

12 Berani mempresentasikan hasil jawaban soal latihan di depan kelas 2 3 4 

13 Memperhatikan dan menanggapi hasil jawaban soal latihan peserta didik yang lain. 3 3 4 

14 
Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap materi yang telah dipelajari dengan 

bahasa dan kalimat sendiri 
2 3 3 

15 Membuat catatan rangkuman materi dan mencatat PR yang diberikan oleh guru 3 3 3 

Total 31 44 53 

Skor Maksimal 60 60 60 

Persentase 51,7% 73,3% 83,3% 
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PERHITUNGAN PERSENTASE AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

PADA PEMBELAJARAN EKSPOSITORI 

 

  
                    

             
      

  
   

   
      

         

Karena kriteria persentase aktivitas peserta didik adalah sebagai berikut, 

Persentase Kriteria 

P ≤ 25% Kurang Baik 

25% < P ≤ 50% Cukup Baik 

50% < P ≤ 75% Cukup 

P > 75% Sangat Baik 

 

Maka, persentase aktivitas peserta didik pada pembelajaran ekspositori memiliki 

kriteria baik. 
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DOKUMENTASI 
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Uji Coba Soal di kelas VII B Pembelajaran menggunakan 

media presentasi 

Konfirmasi dari guru Peserta didik menyampaikan 

gagasan 

Peserta didik melakukan percobaan 

menggunakan alat peraga 

Pelaksanaan post test 
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DATA HASIL WAWANCARA 
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SURAT PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING 
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SURAT IJIN PENELITIAN 
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SURAT KETERANGAN BUKTI PENELITIAN 
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