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MOTTO 

 Segala sesuatu butuh perjuangan. 

 “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-
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 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286) 

 “Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.” (QS. Ar 
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ABSTRAK 
 

 

Yuniastuti, Istirita. 2014. Keefektifan Pembelajaran NHT Berbantuan Mouse 

Mischief terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas VIII Materi 

Geometri. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Ardhi Prabowo, 

S.Pd., M.Pd.  

 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Numbered Heads Together, 

Mouse Mischief 

 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum 

matematika yang sangat penting dalam pembelajaran. pada kenyataannya 

kemampuan pemecahan masalah matematika di Indonesia masih rendah. Hal ini 

dikarenakan penggunakan model pembelajaran yang kurang tepat. Beberapa cara 

untuk meningkatnya adalah dengan pendekatan NHT berbantuan Mouse Mischief. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran NHT 

berbantuan Mouse Mischief terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII materi geometri. 

Penelitian eksperimen ini mengambil dua kelas yaitu satu kelas 

eksperimen dan satu kelas kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal tahun ajaran 2013/ 2014. Sampel 

dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik cluster random sampling terpilih 

kelas VIII D sebagai kelas eksperimen dengan pendekatan NHT berbantuan 

Mouse Mischief dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol dengan pendekatan 

pembelajaran ekspositori. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief sedangkan variabel terikatnya 

adalah pembelajaran ekspositori. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 

metode dokumentasi dan tes. Data kemampuan pemecahan masalah dianalisis 

dengan uji ketuntasan dan uji perbedaan rata-rata untuk menguji hipotesis 

penelitiannya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kelas yang menggunakan 

pendekatan dengan NHT berbantuan Mouse Mischief telah mencapai ketuntasan 

belajar secara klasikal dan rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik yang menggunakan pendekatan NHT berbantuan Mouse Mischief 

lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika peserta 

didik yang menggunakan pendekatan dengan pembelajaran ekspositori. Peneliti 

menyarankan bahwa pendekatan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse 

Mischief tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran sebagai upaya guru untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi 

berbagai segi kehidupan manusia. Selain berpengaruh dalam bidang komunikasi, 

juga berpengaruh dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan dituntut untuk 

mengikuti alur perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat agar tercipta keselarasan dan keterpaduan. Seperti halnya radio, televisi, 

internet, layanan wifi, dan komputer yang semakin mendukung di dunia 

pendidikan. Seiring berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan menjadi lebih mudah dan lancar. Dengan memanfaatkan teknologi di 

dalam pendidikan diharapkan pembelajaran menjadi lebih kreatif dan inovatif. 

Pada masa kini misalnya komputer telah memberikan pengaruh yang sangat kuat 

terhadap seting pembelajaran. 

Dalam bidang pendidikan, teknologi komputer dapat dirancang dan 

dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran yang interaktif. Peran 

komputer sangat penting dalam menyampaikan materi pembelajaran, karena 

kebutuhan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak semuanya diperoleh di 

dalam lingkungan sekolah. Penggunakan komputer memungkinkan penayangan 

informasi  grafik, suara, teks,  vidio,  dan  gambar, sehingga  proses  pembelajaran   
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menjadi lebih baik. Proses pembelajaran diharapkan menjadi variasi, dinamis, 

menyenangkan, dan berkualitas.  

Paradigma pembelajaran dewasa ini telah bergeser dari pembelajaran 

tradisional ke pembelajaran baru. Pergeseran pembelajaran itu dapat dilihat dari 

proses belajar yang semakin berorientasi pada kepentingan peserta didik dengan 

memanfaatkan multimedia sebagai sarana dalam pembelajaran (Suyanto, 2007). 

Guru dituntut untuk memiliki kemampuan berinteraksi dengan siswa secara baik 

agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif. Selain itu, guru harus memiliki 

kemampuan untuk mengubah proses belajar dari memberi informasi kearah tukar 

menukar informasi. Guru senantiasa merencanakan proses pembelajaran dan dapat 

mengintegrasikan media ke dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

memberikan dampak yang positif pada peningkatan prestasi siswa. Media sebagai 

alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat 

dipungkiri. Tanpa bantuan media,  bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan 

dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit dan 

kompleks (Djamarah & Zain, 2002: 137-138).  

Dari hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) dan 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), diperoleh fakta 

bahwa kemampuan matematika peserta didik Indonesia masih rendah 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu 

pendidikan di Indonesia masih rendah. Tiga hasil studi Internasional menyatakan, 

kemampuan peserta didik Indonesia untuk semua bidang yang diukur secara 

signifikan ternyata berada di bawah rata-rata skor internasional yang sebesar 500. 
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Adapun tiga studi internasional itu antara lain PIRLS 2006, PISA 2006, dan 

TIMSS 2007. Berdasarkan hasil PISA tahun 2003, Indonesia berada di urutan 39 

dari 41 negara untuk Matematika dan IPA. Hasil PISA 2009 Indonesia berada di 

urutan ke-61 dari 65 negara dan TIMSS 2011 Indonesia berada di urutan ke-38 

dari 42 negara yang peserta didiknya dites. Skor Indonesia ini turun 11 poin dari 

penilaian tahun 2007 (Kemdikbud, 2011:14).  Pada PISA 2012 Indonesia berada 

di peringkat dua terbawah untuk skor matematika. Dari 65 negara dan wilayah 

yang masuk survei PISA, Indonesia menduduki urutan ke-64. 

Berdasarkan hasil studi internasional tersebut, banyak faktor yang 

menyebabkan kemampuan matematika peserta didik Indonesia masih rendah, 

salah satunya adalah karena peserta didik Indonesia kurang terlatih dalam 

menyelesaikan masalah-masalah yang tidak rutin. Peserta didik di Indonesia 

sebatas mampu menyelesaikan soal matematika yang sangat mudah. Dalam 

menyelesaikan soal-soal PISA, diperlukan kemampuan pemecahan masalah yang 

terdiri atas empat tahap, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan 

masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan mengecek hasil pemecahan 

masalah (Kemdikbud, 2011:14). Kemampuan yang diperlukan tersebut sesuai 

dengan kemampuan yang ada pada tujuan pembelajaran matematika.  

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, peserta 

didik dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin (Suherman, 2003:89). Terlebih lagi, dengan memiliki 
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kemamapuan pemecahan masalah, berarti peserta didik telah terampil di dalam 

memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari 

generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengoranisasikan 

keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya (Hudojo, 2005: 125). 

Dalam kegiatan matematika, pemecahan masalah matematika merupakan 

hal yang dianggap penting baik oleh guru maupun peserta didik. Masalah yang 

mucul dalam kesulitan peserta didik mempelajari matematika adalah mereka 

beranggapan bahwa pelajaran matematika sulit dan ada juga yang beranggapan 

bahwa mereka tidak berbakat dalam matematika. Peserta didik menghadapi 

kesulitan bagaimana menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru, sedangkan 

guru menghadapi kesulitan dalam mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan 

masalah dengan baik. Peserta didik sering sekali salah dalam memilih teknik 

penyelesaian yang sesuai karena hanya terfokus pada jawaban. Untuk dapat 

mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan antara lain, waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah, 

perencanaan, sumber yang diperlukan, peran teknologi, dan manajemen kelas 

(Suherman, 2003:96). 

Semakin berkembangnya teknologi memotivasi guru untuk memanfaatkan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Menurut Koesnandar (2003:8), 

belajar berbantuan multimedia membuat peserta didik terlibat dan lebih aktif 

belajarnya, membuat komunikasi lebih efektif, memfasilitasi forum, menambah 

minat, dan motivasi belajar. Salah satu media pembelajaran menggunakan 

komputer yang cukup baru dan relevan untuk digunakan dalam pembelajaran 
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adalah Mouse Mischief. Mouse Mischief merupakan program tambahan pada 

Microsoft Office PowerPoint 2010 dan 2007 yang dibuat oleh Microsoft sebagai 

media interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran 

interaktif merupakan salah satu jenis teknologi komunikasi dan informasi yang 

dapat mempermudah proses pembelajaran karena memuat berbagai media seperti: 

gambar, animasi, teks, vidio, dan suara. Mouse Mischief sebagai media 

pembelajaran yang kompatibel dan efektif untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran menyajikan animasi, gambar grafis, teks, dan suara sehingga dapat 

membangkitkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Peserta didik 

dapat berpartisipasi secara langsung menggunakan mouse yang disediakan dalam 

mengikuti pembelajaran dengan Mouse Mischief. Selain itu Peserta didik juga 

dapat mengutarakan ide dan pendapatnya tanpa rasa malu dan takut untuk salah. 

Mouse Mischief memungkinkan guru memberikan umpan balik dan tanggapan 

kepada peserta didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan dapat terlibat 

secara aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik 

memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik..  

Dalam proses pembelajaran sebaiknya guru dapat menciptakan situasi 

belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif dan membangun motivasi 

peserta didik sehingga tercapai kemampuan matematis peserta didik khususnya 

dalam kemampuan pemecahan masalah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui 

beberapa pendekatan, antara lain penerapan model pembelajaran kooperatif dan 

penerapan media pembelajaran interaktif. Salah satu model pembelajaran yang 

dikenal dalam dunia pendidikan adalah model pembelajaran kooperatif yang 
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membuat peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai 

tujuan yang sama (Saad, 2008:152). Metode yang digunakan dalam pendekatan 

ini adalah metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning) yang 

menempatkan peserta didik bekerjasama dalam belajar dan bertanggungjawab 

terhadap teman-teman satu timnya (Depdiknas, 2007). Variasi metode 

pembelajaran penting karena metode pembelajaran yang berbeda akan menarik 

perhatian berbagai kompetensi dalam matematika (Samuelsson, 2010). 

Berdasarkan kajian teori terhadap Mouse Mischief, model pembelajaran 

kooperatif yang sesuai untuk diterapkan adalah tipe Numbered Heads Together 

(NHT). NHT merupakan jenis model pembelajaran kooperatif yang mudah 

diterapkan, sehingga memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi, 

berkerjasama dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Dengan menggunakan model 

pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief dapat melibatkan lebih banyak 

peserta didik dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaraan 

dan memberikan umpan balik kepada peserta didik terhadap isi pelajaran. 

Sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP N 2 Kendal, diperoleh informasi bahwa 

guru matematika kelas VIII SMP N 2 Kendal dalam pembelajaran sudah 

menggunakan beberapa model pembelajaran antara lain: STAD, demonstrasi, 

ceramah dan ekspositori. Hanya saja pada proses pembelajaran yang 

dilaksanakan, guru masih sering menggunakan model pembelajaran ekspositori 

dan belum memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. Dari data yang 
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dikeluarkan BSNP tentang Ujian Nasional tahun ajaran 2011/2012 pokok bahasan 

Bangun Ruang, persentase daya serap peserta didik SMP N 2 Kendal se-Jawa 

Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional. Presentase penguasaan materi 

soal pada kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas 

permukaan bangun ruang adalah 47,45%, sedangkan yang berkaitan dengan 

volum bangun ruang adalah 56,68%. Dengan demikian, perlu diterapkannya 

model pembelajaran yang inovatif dengan media interaktif. 

Menurut Rossnan (2006:2) penerapan model pembelajaran kooperatif yang 

terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat mengatasi masalah 

matematika pada peserta didik. Oleh karena itu, peneliti menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan media interaktif Mouse Mischief 

sebagai pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII SMP N 2 Kendal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian tentang “Keefektifan Pembelajaran 

NHT Berbantuan Mouse Mischief Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah 

Siswa Kelas VIII Materi Geometri” layak untuk dilakukan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dengan 

model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan Mouse Mischief 

dapat mencapai ketuntasan belajar? 
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(2) Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

dengan model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan Mouse 

Mischief lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

matematika peserta didik dengan pembelajaran ekspositori? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Mengetahui apakah kemampuan pemecahan masalah matematika peserta 

didik dengan model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan 

Mouse Mischief dapat mencapai ketuntasan belajar; 

(2) Mengetahui apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik dengan model pembelajaran Numbered Heads Together 

berbantuan Mouse Mischief lebih baik daripada rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dengan pembelajaran ekspositori. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Manfaat bagi peserta didik. 

1) Tercipta situasi belajar matematika yang menyenangkan dan 

memberikan pengalaman baru bagi peserta didik. 

2) Menumbuhkan rasa tanggungjawab dan kemampuan bekerjasama 

antar peserta didik.  
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3) Meningkatkan keaktifan belajar peserta didik dalam kegiatan  

belajar mengajar. 

4) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik dengan menerapkan model pembelajaran NHT 

berbantuan Mouse Mischief.  

b. Manfaat bagi guru. 

1) Mampu meningkatkan kinerja guru. 

2) Memberikan alternatif model pembelajaran dalam kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. 

3) Memberikan inspirasi baru mengenai media pembelajaran 

interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah. 

1) Memberikan sumbangan yang positif bagi sekolah dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

2) Meningkatkan hasil belajar peserta didik, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam pembelajaran 

matematika.  

d. Manfaat bagi peneliti. 

Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam 

pelaksanan pembelajaran matematika yang baik untuk diterapkan 

dalam pembelajaran dan sebagai bekal calon guru matematika ketika 

terjun di lapangan. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar persoalan yang dibicarakan dalam penilitian ini 

tidak menyimpang dari tujuan semula dan  tidak terjadi penafsiran yang salah 

pada istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka perlu penegasan 

istilah-istilah meliputi hal-hal berikut ini. 

1.5.1 Kefektifan 

Keefektifan adalah keberhasilan tentang suatu usaha atau tindakan (Alwi, 

2003: 284). Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan 

pembelajaran dengan menggunakan model Numbered Heads Together berbantuan 

Mouse Mischief terhadap kemampuan pemecahan masalah dalam proses 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Kendal kelas VIII. Berikut indikator 

pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan efektif. 

(a) Tercapainya ketuntasan belajar peserta didik. Ketercapaian tersebut dapat 

diukur dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta 

didik kelas VIII secara klasikal yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama 

dengan 80 sedikitnya 75% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut.  

(b) Rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

yang menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran NHT berbantuan 

Mouse Mischief lebih baik daripada rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah matematika peserta didik yang menggunakan pendekatan dengan 

model pembelajaran ekspositori. 
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1.5.2 Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 

Menurut Trianto (2007:62) Numbered Heads Together (NHT) atau 

penomoran berpikir bersama adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap strukrut 

kelas tradisional. Dalam model pembelajaran NHT, guru membagi siswa ke dalam 

kelompok 3-5 orang dan setiap anggota kelompok diberi nomor 1 sampai 5. Guru 

memberikan pertanyaan yang bervariasi kepada siswa, lalu siswa menyatukan 

pendapatnya dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban 

tim. Guru memanggil nomor tertentu, kemudian siswa yang nomornya sesuai 

mengacungkan tangannya dan mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh 

kelas. 

1.5.3 Media 

Media berarti alat (sarana) atau disebut pula perantara (Tim Penyususn 

KBI, 2008). National Education Association memberikan definisi media sebagai 

bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio-visual dan peralatannya, 

dengan demikian media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. Media 

pembelajaran adalah media yang  membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Menurut 

Gagne dan Briggs dikutip oleh Arsyad (2008:4), bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, vidio camera, 

vidio recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan 

komputer. Komputer merupakan suatu media interaktif yang memungkinkan 
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siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih 

mudah. 

Media dalam penelitian adalah suatu aplikasi tambahan Microsoft 

PowerPoint  yaitu Mouse Mischief yang memungkinkan banyak siswa dapat 

mengakses satu buah komputer di dalam kelas. 

1.5.4 Mouse Mischief 

Mouse Mischief adalah aplikasi tambahan pada microsoft yang terintegrasi 

ke Microsoft PowerPoint 2010 dan Microsoft Office PowerPoint 2007. Mouse 

Mischief berfungsi mengintegrasikan banyak mouse pada pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik, sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang 

interaktif dan menyenangkan. Peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran dengan menggunakan mouse mereka sendiri untuk mengeklik, 

mencoret atau menggambar jawaban pada layar. 

 

 

1.5.5 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Dijelaskan dalam dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 

506/C/PP/2004 (Depdiknas, 2004) bahwa pemecahan masalah adalah kompetensi 

strategi yang ditunjukan peserta didik dalam memahami, memilih pendekatan dan 

strategi pemecahan masalah. Sedangkan menurut Bruner sebagaimana dikutip 

oleh Trianto (2007:67) bahwa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah 

Gambar 1.1 Toolbar Mouse Mischief 
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serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna.  

Dalam penelitian ini kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik 

diukur dengan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah pada sub bahasan 

kubus dan balok. 

1.5.6 Ketuntasan Belajar 

Belajar tuntas adalah proses belajar mengajar yang bertujuan agar bahan 

ajaran dikuasai dengan tuntas, artinya dikuasai sepenuhnya oleh peserta didik 

(Sugandi & Haryanto, 2009: 80). Ketuntasan belajar merupakan pencapaian taraf 

penguasaan minimal yang telah ditetapkan sekolah dalam tujuan pembelajaran 

setiap satuan pelajaran. Ketuntasan belajar dalam penelitian ini adalah ketuntasan 

belajar secara klasikal. Suatu kelas dikatakan mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal apabila banyaknya peserta didik yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) yang ditentukan yaitu lebih dari sama dengan 80 sedikitnya 

75%. Sudjana (2004: 8) mengemukakan bahwa dalam konsep belajar tuntas 

keberhasilan siswa ditentukan dalam kriteria yang berkisar antara 75% sampai 

80%. 

1.5.7 Geometri 

Geometri merupakan salah satu materi mata pelajaran matematika yang 

diajarkan di SMP/MTs kelas VIII semester II sesuai dengan Standar Kompetensi 

Matematika untuk SMP dan MTs.  
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. Masing-masing bagian akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal 

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

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

gambar, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi adalah bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

BAB 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB 2 : Tinjauan pustaka, berisi landasan teori yang mendukung penelitian, 

kerangka berpikir, dan hipotesis. 

BAB 3 : Metode penelitian, berisi jenis penelitian, subjek penelitian, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, desain penelitian, instrumen 

penelitian, analisis instrumen, dan analisis data. 

BAB 4 : Hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB 5 : Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

1.6.3 Bagian Akhir 

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

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun KBBI, 2008) 

belajar diartikan berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah 

tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Hudojo (2003: 

83) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh 

pengalaman atau pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah 

laku. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan 

perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-

pengalaman, dengan perubahan-perubahan tersebut tentunya si pelaku akan 

terbantu dalam memecahkan permasalahan hidupnya dan bisa menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya (Baharuddin, 2008: 12). 

Rifa’i dan Anni (2010: 82) menguraikan bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama, yaitu: 

(1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur seseorang 

telah belajar, maka diperlukan perbandingan antara perilaku sebelum dan 

setelah mengalami kegiatan belajar. 
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(2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

Pengalaman dalam pengertian belajar dapat berupa pengalaman fisik, psikis, 

dan sosial.  

(3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. Lamanya 

perubahan yang terjadi pada diri seseorang adalah sukar untuk diukur. 

Biasanya perubahan perilaku dapat berlangsung selama satu hari, satu 

minggu, satu bulan, atau bahkan bertahun-tahun. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses atau aktivitas yang dilakukan seseorang secara sadar dan sengaja 

akibat pengalaman untuk mendapatkan suatu pengetahuan sehingga mengubah 

sikap dan tingkah laku seseorang tersebut. 

2.1.2. Teori Belajar 

Teori belajar merupakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Suherman, et 

al. (2003: 27), mengemukakan bahwa teori belajar terdiri atas dua hal, yaitu: (1) 

uraian tentang apa yang terjadi dan diharapkan terjadi pada intelektual peserta 

didik, dan (2) uraian tentang kegiatan intelektual peserta didik mengenai hal-hal 

yang dapat dipikirkan pada usia tertentu. 

Beberapa teori belajar yang menjadi dasar dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Piaget 

Piaget mengemukakan tentang perkembangan kognitif yang dialami 

setiap individu dari mulai bayi hingga dewasa. Tahap perkembangan kognitif 
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seorang individu sesuai dengan usianya. Selain itu, perkembangan kognitif 

seorang individu dipengaruhi oleh lingkungan dan transmisi sosialnya. Menurut 

Thobroni & Arif (2011: 97), perkembangan kognitif dipengaruhi juga oleh 

kematangan otak seorang anak, interaksi anak dengan objek-objek disekitarnya 

(pengalaman fisik), kegiatan mental anak dalam menghubungkan pengalaman 

dengan kerangka kognitifnya (logico-matemathics), dan interaksi dengan 

lingkungan sekitar. 

Sugandi & Haryanto (2005: 35), menyatakan bahwa belajar bersama, 

baik diantara sesama, anak-anak maupun orang dewasa akan membantu 

perkembangan kognitif mereka. Perkembangan kognitif seorang individu akan 

berjalan secara maksimal apabila didasarkan pada pengalaman nyata. Oleh karena 

itu, hendaknya pendidik memberikan pengalaman-pengalaman nyata dan 

perlakuan secara tepat yang sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif peserta 

didik. 

Menurut Prabowo (2008: 22), implikasi teori belajar Piaget dalam 

pembelajaran adalah sebgai berikut. 

(1) Memusatkan perhatian pada proses berfikir peserta didik, bukan sekedar 

pada hasilnya. 

(2) Menekankan pada pentingnya peran peserta didik dalam berfikir aktif dalam 

pembelajaran. 

(3) Memaklumi adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan 

perkembangan. Sehingga pendidik harus melakukan upaya khusus untuk 
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mengatur kegiatan kelas dalam bentuk individu-individu atau kelompok-

kelompok kecil. 

Dengan demikian, teori Piaget memiliki keterkaitan dengan penelitian 

ini. Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif sehingga 

keaktifan dan interaksi sosial dalam pembelajaran akan terbangun. Selain itu, 

penelitian ini berbantuan Mouse Mischief sebagai media pembelajaran guna 

membangun pengetahuan peserta didik melalui pengalaman sendiri sehingga 

mampu mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik. 

2.1.2.2 Teori Vygotsky 

Teori konstruktivisme sosial dipelopori oleh Teori Vygotsky. Teori ini 

lebih menekankan kepada hubungan antara individu dan masyarakat dalam 

mengkonstruksi pengetahuan. Menurut Trianto (2007:26-27), teori Vygotsky ini 

lebih menekankan pada aspek sosial dari pembelajaran. Vygotsky menekankan 

bahwa pentingnya interaksi sosial dengan orang lain yang punya pengetahuan 

lebih baik.  

Terdapat empat prinsip kunci dari teori Vygotsky, sebagaimana dikutip 

oleh Prabowo (2008: 23), yaitu: (a) penekanan pada hakikat sosiokultural dari 

pembelajaran (the sosiocultural nature of learning), (b) zona perkembangan 

terdekat (zone of proximal development), (c) pemagangan kognitif (cognitive 

apprenticenship), dan (d) perancah (scaffolding). 

Pada prinsip pertama, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial 

dengan orang lain dalam pembelajaran. Prinsip kedua Vygotsky adalah ide bahwa 

peserta didik belajar paling baik apabila berada dalam zona perkembangan 
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terdekat mereka, yaitu tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan 

anak saat ini. Prinsip ketiga menekankan pada kedua-duanya, hakikat sosial dari 

belajar dan zona perkembangan. Peserta didik dapat menyelesaikan sendiri solusi 

dari permasalahan dibawah bimbingan orang lain baik orang dewasa maupun 

teman sebaya. Prinsip keempat scaffolding, yaitu teknik untuk mengubah tingkat 

dukungan. Selama proses pembelajaran, orang yang lebih ahli menyesuaikan 

jumlah bimbingannya dengan level kinerja peserta didik yang telah dicapai. 

Dalam penelitian ini, teori belajar Vygotsky sangat mendukung 

pelaksanaan model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian yaitu model 

pembelajran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). Dalam 

penerapannya menekankan peserta didik untuk belajar dalam kelompok-

kelompok, berdiskusi dan bekerjasama memecahkan masalah yang diberikan serta 

berperan aktif mengikuti pembelajaran dengan mouse pada masing-masing 

kelompok. 

2.1.2.3 Teori Gagne 

Belajar merupakan kegiatan yang kompleks, setelah belajar seseorang 

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Hal tersebut berasal dari 

stimulasi dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan dalam pembelajaran. 

Gagne menyusun delapan hirarkhi tugas belajar meliputi: (1) belajar tanda (signal 

learning); (2) belajar stimulus-response (stimulus-response learning); (3) jalinan 

(chaining); (4) jalinan verbal (verbal chaining); (5) belajar membedakan 

(discrimination learning); (6) belajar konsep (concept learning); (7) belajar 

kaidah (rule learning); (8) pemecahan masalah (problem solving) (Rifa’i dan 
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Anni, 2010: 92). Menurut Gagne, sebagaimana dikutip oleh Suyitno (2004: 37), 

pemecahan masalah merupakan proses belajar yang paling tinggi karena mampu 

memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah. 

Menurut Gagne, sebagaimana dikutip oleh Saad & Ghani (2008: 51-54), 

menyatakan “in the problem solving process, the student will choose and apply 

the rules learned previously to develop a solution to the problem that might be 

regarded as alien or strange to the student”. 

Dari uraian tersebut, dapat diartikan bahwa dalam proses pemecahan 

masalah, peserta didik akan memilih dan menerapkan pengetahuan yang telah 

dipelajari sebelumnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang disajikan. 

2.1.3. Pembelajaran Matematika 

Menurut Fontana pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan yang 

memberikan nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal 

(Suherman, 2003:7),. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran (Hamalik, 1995:57). 

Peristiwa belajar jika disertai dengan pembelajaran akan lebih terarah dan 

sistematik daripada belajar yang hanya semata-mata dari pengalaman dalam 

kehidupan sosial di masyarakat. Belajar dengan proses pembelajaran ada peran 

guru, bahan belajar, dan lingkungan kondusif yang sengaja diciptakan. Sugandi 

(2004:28),  menyebutkan bahwa komponen-komponen pembelajaran ada enam, 

yaitu tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sarana penunjang. Selain berkaitan dengan isi bahan yang 
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dipelajari, tujuan pembelajaran juga menyangkut perubahan perilaku akibat 

kegiatan belajar. 

Pembelajaran matematika menurut Soedjadi (2000:37) adalah kegiatan 

yang menggunakan matematika sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan.  Menurut Depdiknas (2003), tujuan pembelajaran matematika 

meliputi: 

a. Melatih cara berpikir dan bernalar dalam bentuk menarik kesimpulan. 

b. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa 

ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta dengan mencoba-coba. 

c. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

d. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan gagasan. 

Dari uraian di atas, pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai 

proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang 

memungkinkan peserta didik melaksanakan kegiatan belajar matematika. 

Pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. 

Secara khusus pembelajaran matematika dalam penelitian ini adalah 

pembelajaran pada materi pokok geometri. Tiga unsur utama pembelajaran 

geometri menurut Van Hiele, sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003:51) yaitu 

waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Apabila ke 

empat unsur tersebut ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan 
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berfikir peserta didik kepada tahap berfikir yang lebih tinggi dari tahap 

sebelumnya. 

2.1.4. Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT 

Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang mendorong 

peserta didik untuk aktif menemukan sendiri pengetahuannya melalui 

keterampilan proses. Secara umum pembelajaran kooperatif lebih diarahkan 

kepada guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta 

menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk memebantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud (Suprijono, 2012: 54). 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran berbasis sosial karena peserta didik 

dituntut bekerja sama dan terlibat secara aktif dalam proses berfikir dan kegiatan 

belajar untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru.  

Pengertian model pembelajaran kooperatif juga dikemukakan oleh Cooper 

et al., sebagaimana dikutip oleh Holzer &Andruet (2000:5), mengatakan bahwa 

“Cooperative Learning is a structured learning strategy in which small groups of 

students work toward a common goal”. Sedangkan menurut Suherman et 

al.(2003:260), kerja kelompok (kooperatif) artinya bekerja secara bersama-sama 

untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pembelajaran kooperatif mencakup suatu 

kelompok kecil peserta didik yang bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan sebuah tugas, atau mengerjakan 

sesuatu untuk mencapai tujuan bersama. 

Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk berinteraksi, belajar bersama-sama peserta didik yang berbeda latar 
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belakangnya dan tidak hanya sekedar belajar secara kelompok. Menurut Slavin 

sebagaiman dikutip oleh Thobroni dan Arif (2011: 288), pembelajaran kooperatif 

memiliki enam karakteristik utama, yaitu: adanya tujuan kelompok, adanya 

tanggung jawab perseorangan, adanya kesempatan yang sama untuk menuju 

sukses, adanya persaingan kelompok, adanya penugasan khusus, dan adanya 

proses penyesuaian diri terhadap kepentingan pribadi. 

Numbered Heads Together (NHT) adalah salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagan (Arends, 2007: 

16). Pembelajaran ini dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik 

dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Model ini untuk 

melibatkan lebih banyak peserta didik dalam mereview berbagai materi yang 

dibahas dalam sebuah pelajaran dan memeriksa pemahaman peserta didik tentang 

isi pelajaran (Ibrahim, 2001: 28). Pada proses mereview materi, guru menunjuk 

salah satu anggota kelompok tanpa memberi tahu terlebih dahulu.  

Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe NHT adalah sebagai 

berikut. 

(1) Numbering 

Guru membentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang 

dan memberi nomor sehingga setiap peserta didik pada masing-masing 

kelompok memiliki nomor berbeda. Dengan penomoran peserta didik 

menjadi lebih bertanggung jawab atas tugas yang diberikan (Siregar, 

2012). 
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(2) Questioning 

Setelah kelompok tersebut, guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

peserta didik yang harus dijawab oleh tiap kelompok. Pertanyaan dapat 

bervariasi, dapat amat spesifik, dan dalam bentuk kalimat tanya. 

(3) HeadsTogether 

Guru memberi kesempatan peserta didik untuk menyatukan pemikirannya 

guna menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukam oleh guru. 

Setelah menemukan jawaban, setiap kelompok harus memastikan bahwa 

semua anggota kelompoknya mengetahui dan dapat menjelaskan jawaban 

dari pertanyaan yang diberikan. Pada tahap ini peserta didik lebih terarah 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan bekerja sama (Siregar, 

2012). 

(4) Answering 

Guru memanggil salah satu nomor dan peserta didik dari masing-masing 

kelompok mendapatkan nomor tersebut mengangkat tangannya dan 

memberikan jawaban didepan kelas. Berdasarkan jawaban itu, guru 

melakukan konfirmasi sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban 

pertanyaan itu sebagai pengetahuan yang utuh, pada tahap ini setiap 

anggota kelompok akan saling membantu guna keberhasilan dan nama 

baik serta penghargaan kelompok (Siregar, 2012). 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran NHT disajikan pada tabel 2.1 

(Sari, 2012). 
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Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe NHT 

Kelebihan Kekurangan 

(1) Setiap anggota kelompok harus 

mengetahui hasil diskusi yang 

merupakan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan guru 

sehingga setiap peserta didik selalu 

dalam keadaan siap, 

(2) Setiap peserta didik mempunyai 

nomor yang berbeda dengan 

peserta didik yang lain, 

(3) Setiap peserta didik mempunyai 

kesempatan dalam menjawab soal 

yang diberikan oleh guru, 

(4) Perserta didik dituntut untuk 

bekerja sama dalam kelompok-

kelompok kecil untuk memecahkan 

masalah, 

(5) Guru memperhatikan secara 

langsung proses diskusi yang 

terjadi, 

(6) Memudahkan peserta didik 

memahami konsep matematika dan 

menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, dan 

(7) Dapat diterapkan untuk semua 

mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

(1) Diperlukan biaya lebih dan waktu 

yang lama untuk membuat 

perangkat pembelajaran, 

(2) Tidak cocok untuk diterapkan pada 

kelas dengan jumlah siswa yang 

banyak karena guru akan 

mengalami kesulitan untuk 

membimbing tiap kelompok dan 

membutuhkan waktu yang lama, 

dan 

(3) Peserta didik yang pandai 

mempunyai kemungkinan tidak 

mau membantu temannya yang 

mengalami kesulitan. 
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2.1.5.  Mouse Mischief 

2.1.5.1 Pengertian Mouse Mischief 

Mouse Mischief adalah aplikasi tambahan pada Microsoft yang terintegrasi 

ke Microsoft PowerPoint 2010 dan Microsoft Office Powerpoint 2007. Moraveji 

et al. (2009:2157), mengatakan bahwa “Mischief is a system for classroom 

interaction that allows multiple children to use individual mice and cursors to 

interact with a single large display” 

Mouse Mischief merupakan media interaktif yang memungkinkan peserta 

didik untuk berinteraksi di dalam kelas dengan menggunakan mouse dan kursor 

pada satu buah komputer dengan layar tunggal besar. Peserta didik tidak hanya 

melihat presentasi yang ditanyangkan di depan kelas oleh guru, namun juga dapat 

terlibat aktif dengan materi yang sedang disampaikan. Selain itu, Mouse Mischief 

juga dapat digunakan sebagai media evaluasi oleh para guru dalam mengukur 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan. Wash 

(2012:42), mengemukakan bahwa “the teachers overall feel they are able to use 

Mouse Mischief to reach all levels of Bloom’s taxonomy”.  

Dengan menggunakan Mouse Mischief, guru dapat memberikan tanggapan 

dan umpan balik secara langsung kepada peserta didik, serta komunikasi antara 

guru dan peserta didik menjadi lebih lancar. Mouse Mischief sebagai media 

interaktif diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta 

didik. 
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2.1.5.2 Penggunaan program Mouse Mischief  dalam pembelajaran 

matematika  

Banyak peserta didik yang tidak menyukai pembelajaran matematika 

karena pembelajaran matematika yang biasanya dilakukan di dalam kelas 

menuntut sikap serius dan cenderung menegangkan. Tidak sedikit peserta didik 

yang merasa cepat bosan bahkan takut dengan sistem pembelajaran seperti ini. 

Menurut Csikszentmihalyi (Rose dan Nicholl, 1997: 92), pembelajaran efektif 

adalah pembelajaran yang memunculkan suasana menyenangkan, seperti pada 

masa kanak-kanak, yang mendukung dan mengembirakan. Dengan situasi belajar 

yang mendukung peserta didik akan lebih mudah fokus dalam kegiatan 

pembelajaran dan ikut aktif dalam pembelajaran. 

Mouse Mischief sebagai media interaktif dapat digunakan guru untuk 

memicu rasa ingin tahu dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Siswa 

diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar matematika. Dengan 

program Mouse Mischief siswa dapat melihat jawaban yang mereka berikan pada 

layar bersama  saat menggunakan pointer mouse warna-warni (seperti robot, 

kepingan salju, gitar, dan bentuk banyak lagi). Program Mouse Mischief juga 

dapat digunakan dalam modus tim, dimana semua anggota tim harus bekerja sama 

untuk menyepakati jawaban yang akan dipilih.  

Dalam menciptakan pembelajaran matematika yang menarik dan efektif 

guru dapat mengelompokan siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Guru dapat 

mengontrol kecepatan presentasi saat proses pembelajaran dengan menggunakan 

program Mouse Mischief ini. Selain itu, guru juga dapat menghentikan sementara 
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aktivitas kursor siswa saat guru sedang memberikan penjelasan dalam proses 

pembelajaran, sehingga tidak mengganggu pembelajaran. Mouse Mischief 

memungkinkan guru untuk menghapus semua input dan mereset layar atau slide 

menjadi seperti semula. Kursor siswa dapat disembunyikan oleh guru sehingga 

pada saat guru menerangkan materi di depan kelas, siswa lebih fokus 

memperhatikan. 

Program Mouse Mischief membantu memudahkan siswa dan guru, siswa 

yang sering diam di kelas dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran tanpa 

takut mengatakan jawaban yang salah. Guru juga dapat melihat langsung jawaban 

siswa di layar. Dengan Mouse Mischief, diharapkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran semakin meningkat dan meningkatkan hasil belajar siswa pada 

aspek kemampuan pemecahan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://www.microsoft.com 

Gambar 2.1   Ilustrasi Kelas Menggunakan Mouse Mischief 
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Langkah-langkah penggunaan program Mouse Mischief di dalam kelas 

adalah sebagai berikut. 

a. Guru membuat presentasi powerpoint menggunakan Mouse Mischief 

kemudian dijalankan menggunakan komputer guru yang terhubung dengan 

LCD, sehingga siswa dapat melihat presentasi pada layar. 

b. Komputer guru disambungkan dengan Hub Usb, sehingga dapat 

meyambungkan banyak mouse dengan komputer guru.  

c. Setiap mouse yang terhubung akan memiliki satu pointer pada PowerPoint 

yang sudah diintegrasikan dengan program Mouse Mischief. 

d. Setiap siswa atau setiap kelompok siswa akan mempunyai satu mouse 

yang terhubung dengan satu pointer/kursor pada PowerPoint.  

e. Guru memiliki fasilitas/tombol kontrol untuk memudahkan dalam 

pembelajaran menggunakan program Mouse Mischief. 

 

 

 

 

 

Keterangan dari tombol-tombol tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Previous Slide : untuk menuju ke slide sebelumnya. 

b. Reset : membersihkan layar kembali setelah aktivitas mouse siswa. 

Gambar 2.2 Tombol-tombol Kontrol pada Mouse Mischief 
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c. Timer : memberikan waktu pengendalian pointer yang digunakan oleh 

siswa. 

d. Pause : menghentikan sementara aktivitas pointer siswa. 

e. Next Slide : untuk menuju ke slide berikutnya. 

f. Show result : menampilkan hasil kegiatan pointer siswa. 

2.1.5.3 Kelebihan Program Mouse Mischief dalam pembelajaran 

a. Meningkatkan aktifitas dan kerjasama peserta didik. Peserta didik dapat 

terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran dan bisa bekerja secara 

bersamaan pada layar, sehingga mendorong minat peserta didik dalam 

bersaing dan berkelompok. 

b. Memudahkan guru berkomunikasi dengan peserta didik dalam kelas besar. 

Dengan menggunakan Mouse Mischief guru dapat melibatkan peserta 

didik dalam pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada peserta 

didik tentang materi pokok matematika yang disajikan selama proses 

pembelajaran. 

c. Mouse Mischief dapat memberikan pengalaman baru, baik kepada guru 

maupun peserta didik sebagai media interatif dalam pembelajaran. Dengan 

menggunakan Mouse Mischief guru dan peserta didik dapat memanfaatkan 

sebuah komputer pada layar tunggal secara bersama. 

2.1.5.4 Kelemahan program Mouse Mischief dalam pembelajaran. 

Kelemahan Mouse Mischief dalam pembelajaran adalah tidak adanya 

kemampuan pelaporan untuk menyoroti dan menilai siswa mana yang menjawab 

pertanyaan. 
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2.1.6 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen No.506/C/PP/2004 bahwa 

pemecahan masalah adalah kompetensi strategik yang ditunjukkan peserta didik 

dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan proses penerimaan masalah sebagai tantangan 

untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

Mengajarkan peserta didik untuk meyelesaikan masalah-masalah 

memungkinkan peserta didik itu menjadi lebih analitis di dalam mengambil 

keputusan di dalam kehidupan (Cooney et.al dalam Suherman, 2003:152). 

Sedangkan kemampuan pemecahan masalah adalah suatu kemampuan yang 

dimiliki peserta didik dalam proses pemecahan masalah. Proses pemecahan 

masalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berperan aktif dalam 

mempelajari, mencari dan menemukan sendiri informasi/data untuk diolah 

menjadi konsep, prinsip, teori atau kesimpulan. 

Sutawidjaja (1998) menegaskan bahwa untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika, maka salah satu cara dapat ditempuh adalah 

membiasakan peserta didik belajar dari situsi masalah yang diberikan oleh guru. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar 

matematika. Peserta didik dituntut agar dapat menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang terkadang pemecahannya tidak dapat diperoleh 

dengan segera. Jika seorang peserta didik dilatih untuk menyelesaikan masalah, 

maka dia akan mempunyai keterampilan tentang bagaimana mengumpulkan 
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informasi yang relevan, menganlisis informasi dan menyadari betapa perlunya 

meneliti kembali hasil yang diperoleh.  

Menurut Polya, sebagaimana dikutip oleh Hudojo (2003: 84), terdapat 

empat langkah untuk menemukan solusi pemecahan masalah, yaitu sebagai 

berikut. 

(1) Memahami masalah 

Tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, peserta didik 

tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Setelah 

peserta didik dapat memahami masalahnya dengan benar, selanjutnya 

mereka harus dapat menyusun rencana penyelesaian masalah. 

(2) Merencanakan penyelesaian 

Kemampuan melakukan langkah kedua ini sangat tergantung pada 

pengalaman peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya 

semakin bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan peserta didik 

lebih kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. 

(3) Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

Setelah rencana penyelesaian suatu masalah telah dibuat, baik secara 

tertulis atau tidak, selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai 

dengan rencana yang dianggap paling tepat. 

(4) Melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah 

dikerjakan 
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Langkah terakhir dari proses penyelesaian masalah adalah melakukan 

pengecekan atas apa yang telah dilakukan mulai dari langkah pertama 

sampai langkah yang ketiga. 

Kemampuan memecahkan masalah tersebut terletak pada ide penyusunan 

rencana pemecahan masalah dimana pada tahap tersebut peserta didik dituntut 

kemampuan kreatifitas daya temu dan pengertian yang mendalam terhadap 

masalah yang dihadapi.  

Dijelaskan juga pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 

506/C/PP/2004 (Depdiknas, 2004), bahwa pemecahan masalah merupakan 

kompetensi strategik yang ditunjukkan peserta didik dalam memahami, memilih 

pendekatan dan strategi pemecahan masalah, dan menyelesaikan model untuk 

menyelesaikan masalah. Indikator yang menunjukkan pemecahan masalah antara 

lain adalah sebagai berikut. 

(1) Menunjukkan pemahaman masalah. 

(2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

(3) Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 

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

(5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 

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

(7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang memiliki 

kemampuan baik dalam proses pemecahan masalah memungkinkan peserta didik 
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mampu memecahkan masalah yang berkualifikasi tinggi. Kemampuan pemecahan 

masalah merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran 

matematika yang harus dikuasi dan dikembangkan peserta didik. Dalam penelitian 

ini, kemampuan pemecahan masalah yang akan diukur adalah kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah pada soal cerita materi 

kubus dan balok. 

2.1.7 Pembelajaran Ekspositori 

Pembelajaran ekspositori (Depdiknas, 2008: 31) merupakan bentuk dari 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered 

approach). Dikatakan demikian karena dalam pembelajaran ini guru memegang 

peran yang sangat dominan. Fokus utamanya adalah kemampuan akademik 

(academic achievement) peserta didik. 

Metode ekspositori sama seperti metode ceramah dalam hal terpusatnya 

kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). Tetapi pada 

metode ekspositori dominasi guru banyak berkurang, karena guru tidak terus 

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

soal, dan pada waktu–waktu yang diperlukan saja. Pada metode ekspositori siswa 

belajar lebih aktif daripada metode ceramah (Suherman 2003:205). 

Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan 

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

Kelebihan metode ekspositori adalah sebagai berikut. 

a. Dapat menempati kelas besar, setiap siswa mempunyai kesempatan aktif 

yang sama. 
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b. Bahan pelajaran diberikan secara urut oleh guru. 

c. Guru dapat menentukan hal yang dianggap penting. 

d. Guru dapat memberikan penjelasan-penjelasan individu atau klasikal. 

Kekurangan dari pembelajaran ekspositori sebagai berikut. 

a. Pada metode ini tidak menekankan penonjolan aktivitas fisik seperti 

aktivitas mental siswa. 

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

c. Pengetahuan yang didapat cepat hilang. 

2.1.8 Tinjauan Materi Tentang Kubus dan Balok 

Materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah Kubus dan Balok yang 

diajarkan pada kelas VIII semester genap. Materi dalam penelitian ini dibatasi 

pada sub materi luas dan volum kubus dan balok. 

2.1.8.1 Luas Permukaan Kubus 

Misalkan sebuah kubus dengan panjang rusuknya s cm. Jika kubus tersebut dibuat 

jaring-jaringnya, maka akan diperoleh gambar seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.3 Kubus dan Jaring-jaring Kubus 
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Dari Gambar 2.3 terlihat suatu kubus berserta jaring-jaringnya. Untuk 

mencari luas permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaring kubus 

tersebut. Oleh karena jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama 

dan kongruen maka 

 

  

 

 

 

 

 

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

2.1.8.2 Luas Permukaan Balok 

Misalkan sebuauh balok dengan panjang p cm, lebar l cm, dan tinggi t cm. 

Jika balok tersebut dibuat jaring-jaring, maka akan diperoleh gambar seperti 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Balok 

Gambar 2.5 Jaring-jaring Balok 
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Gambar 2.5 merupakan gambar jaring-jaring balok. Untuk mencari luas 

permukaan balok yaitu dengan menghitung semua luas jaring-jaringnya. Sehingga 

diperoleh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai  

berikut : 

 

 

2.1.8.3 Volum Kubus 

Gambar 2.6 menunjukkan sebuah kubus satuan dengan panjang rusuk 2 

ssatuan panjang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kubus Satuan 
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Jadi, diperoleh rumus volum kubus dengan panjang rusuk s sebagai berikut. 

  

 

2.1.8.4 Volum Balok 

Gambar 2.7 menunjukkan sebuah balok satuan dengan ukuran panjang = 4 

satuan panjang, lebar = 2 satuan panjang, dan tinggi = 2 satuan panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, volum balok dengan ukuran panjang p, lebar l , dan tinggi t 

dirumuskan sebagai berikut. 

  

Gambar 2.7 Balok Satuan 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan 

guru, peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan lingkungan 

sekolah, dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang akan menjadi 

kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung di SMP Negeri 2 Kendal masih sering menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. Dalam model ini masih sering ditemui adanya 

kecenderungan meminimalkan keterlibatan peserta didik dan pembelajaran lebih 

berpusat pada guru, sehingga tidak mendorong siswa menjadi aktif didalam proses 

pembelajaran. Peserta didik cenderung menunggu sajian dari guru daripada 

mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang 

mereka butuhkan, akibatnya mempengaruhi kualitas kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik.  

Matematika sebagai sumber dari ilmu yang lain memiliki peran penting 

dalam kehidupan. Oleh sebab itu, peserta didik dituntut untuk memiliki 

kemampuan dasar matematika. Peserta didik dalam mempelajari matematika 

harus melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Dalam 

mewujudkannya dirumuskan lima tujuan umum pembelajaran matematika, yaitu: 

(1) belajar untuk berkomunikasi (mathematical communication), (2) belajar untuk 

bernalar (mathematical reasoning), (3) belajar memecahkan masalah 

(mathematical problem solving), (4) belajar untuk mengaitkan ide (mathematical 
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connection), dan (5) pembentukan sikap positif terhadap matematika. Semua itu 

disebut Mathematical Power (daya matematis). 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu bentuk 

kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi karena aspek-aspek kemampuan 

matematika seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, penemuan pola, 

penggeneralisasian, dan komunikasi matematika dapat dikembangkan secara lebih 

baik. Pemecahan masalah matematika merupakan kegiatan pemecahan masalah 

yang dianggap penting oleh guru dan peserta didik. Akan tetapi, dalam 

pelaksanaanya baik peserta didik maupun guru mengalami kesulitan.  

Peserta didik kurang terlatih dalam mengembangkan ide-idenya didalam 

memecahkan masalah, kurang percaya diri, dan tidak berani mengemukakan 

pendapat. Sedangkan guru mengalami kesulitan dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat guna meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

pemecahkan masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya 

adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berbantuan Mouse 

Mischief.  

Djamarah & Zain (2002: 136-140) secara jelas memberi penekanan 

terhadap pentingnya media dalam pembelajaran. Salah satu media yang 

mendukung dalam penelitian ini adalah program Mouse Mischief. Dengan 

menggunakan program Mouse Mischief dapat membantu peserta didik terlibat 

secara aktif, inovatif, antusias, dan mandiri dalam proses pembelajaran, serta 

menghindari terjadinya kesalahan komunikasi. Peserta didik juga berperan 

langsung dalam pembelajaran di kelas menggunakan mouse pada layar tunggal 
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sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri. Hal tersebut 

sesuai dengan teori Piaget mengenai tiga prinsip utama belajar yaitu belajar aktif, 

belajar lewat interaksi sosial dan belajar lewat pengalaman sendiri (Sugandi, 

2007).  

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan komunikasi dan 

membantu peserta didik dalam membangun pengetahuannya sendiri, maka harus 

digunakan sarana yang dapat membantu dan mendukung pembelajaran. Sarana 

tersebut adalah program Mouse Mischief. Dalam  penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief pada 

materi kubus dan balok untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

tersebut terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Kendal.  

Berdasarkan uraian di atas, melalui model pembelajaran Numbered Heads 

Together berbantuan Mouse Mischief diharapkan kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik dapat mencapai ketuntasan belajar. Selain itu, diduga bahwa 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan model pembelajaran 

Numbered Heads Together berbantuan Mouse Mischief lebih baik daripada 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dengan pembelajaran 

ekspositori. 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka disusun 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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(1) Kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dengan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan Mouse Mischief 

mencapai ketuntasan belajar. 

(2) Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dengan 

model pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan Mouse Mischief 

lebih baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik dengan pembelajaran ekspositori. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Pada penelitian ini 

terdapat dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perlakuan yang 

diberikan untuk kelas eksperimen adalah pendekatan NHT berbantuan Mouse 

Mischief, sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pendekatan model 

pembelajaran ekspositori. 

3.2  Subjek Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Sugiyono (2012:117) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas VIII SMP N 2 Kendal semester genap tahun pelajaran 

2013/ 2014. Kelas VIII terdiri dari tujuh kelas yaitu VIII-A sampai VIII-G. 

Pengaturan pembagian kelas tersebut adalah secara acak tidak berdasarkan 

rangking, sehingga tidak ada kelas unggulan, serta guru dan sumber belajar yang 

digunakan sama. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini dasumsikan 

homogen. 
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3.2.2 Sampel 

Sugiyono (2012:118) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik clusterrandom sampling. Pada penelitian ini diambil dua 

kelas secara acak, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dikenai model 

pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief dan satu kelas sebagai kelas 

kontrol dikenai model pembelajaran ekspositori. Dalam pengambilan sampel yang 

terpilih sebagai kelas eksperimen yaitu kelas VIII-D dan kelas kontrol adalah 

kelas VIII-B. Sedangkan sebagai kelas uji coba diambil satu kelas untuk uji coba 

soal sebelum diteskan yaitu kelas VIII-A. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

(Sugiyono, 2007:2). Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012: 61). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas 

adalah pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief. 

Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel bebas. Dalam 

penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah kemampuan pemecahan 
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masalah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal setelah menggunakan 

program Mouse Mischief. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Arikunto (2006: 160) menyatakan bahwa teknik penelitian adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data nama peserta didik yang menjadi sampel penelitian, yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Selain itu metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data 

kemampuan awal peserta didik yang menjadi sampel penelitian. 

3.4.2 Metode Tes 

Menurut Arikunto (2009: 53), tes adalah alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengukur sesuatu dengan cara dan aturan-aturan yang telah 

ditentukan. Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik pada pokok bahasan kubus dan balok.  

Tes dilakukan setelah pokok bahasan kubus dan balok diberikan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes diberikan pada kelas sampel dengan alat 

tes yang sama. Tes dalam penelitian ini terdiri dari soal pemecahan masalah 

berbentuk soal uraian yang sebelumnya telah diujicobakan pada kelas uji coba. 

Tes ini dimaksudkan untuk memperoleh data kuantitatif dan hasilnya diolah untuk 

menguji kebenaran hipotesis penelitian. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini diawali dengan menentukan populasi. 

(2) Menentukan sampel dari populasi yang ada dengan memilih dua kelas 

secara clusterrandom sampling. 

(3) Untuk mengetahui apakah sampel berawal dari kemampuan yang setara 

maka diadakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata 

pada data awal. Data awal diperoleh dari nilai Ujian Tengah Semester 

Genap kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal tahun pelajaran 2013/2014. 

(4) Pada kelas eksperimen menggunakan pendekatan pembelajaran NHT 

berbantuan Mouse Mischief, sedangkan kelas kontrol menggunakan 

pendekatan pembelajaran ekspositori. 

(5) Menyusun kisi-kisi tes, dan menyusun instrumen uji coba berdasarkan 

kisi-kisi yang telah dibuat. Kisi-kisi selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 17 dan instrumen uji coba dapat dilihat pada Lampiran 18. 

(6) Melakukan uji coba tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas uji 

coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda item tes. Kemudian menganalisis dan menetapkan instrumen 

penelitian.  

(7) Memilih soal-soal yang memenuhi kriteria untuk mengevaluasi hasil 

belajar pada aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Soal tes kemampuan pemecahan masalah 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23. 
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(8) Menyusun rencana pembelajaran dengan pendekatan NHT berbantuan 

Mouse Mischief pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol dengan 

pendekatan pembelajaran ekspositori. RPP dengan pendekatan NHT dapat 

dilihat pada Lampiran 13, sedangkan RPP dengan pendekatan ekspositori 

dapat dilihat pada Lampiran 14. 

(9) Melakukan tes kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

(10) Menganalisis data hasil tes dari kelompok eksperimen dan kontrol. 

(11) Menyusun hasil penelitian. 

Berdasarkan uraian langkah-langkah penelitian di atas, skema langkah-

langkah penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Instrumen hasil 

analisis uji coba 
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POPULASI 
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Gambar 3.1  Skema Prosedur Penelitian 
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Pembelajaran ekspositori 

Perlakuan: 

Pembelajaran NHT berbantuan 

Mouse Mischief 
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3.6    Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian eksperimen. Peneliti 

memilih quasi experimental design yang mengacu pada nonequivalent posttest 

only design. Pada jenis eksperimen ini terdapat dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberi 

perlakuan. Desain penelitian ini melibatkan satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol yang masing-masing kelas dipilih secara random dan diberi posttest.   

Peneliti menentukan populasi kemudian memilih sampel secara acak dari 

populasi yang telah ditentukan. Kegiatan penelitian dilakukan pada satu  kelas 

eksperimen dengan pendekatan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse 

Mischief. Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pendekatan pembelajaran 

ekspositori. Pada akhir pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diberikan tes dengan materi yang sama untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada kedua kelas tersebut. Tabel 3.1 berikut memperlihatkan 

desain penelitian posttest-only control design. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

 Kelompok  Perlakuan  Post-Test 

Acak  

Acak   

Eksperimen I (VIII D) 

Kontrol (VIII B) 

X1 

X2 

T 

T 

 Sumber: (Sugiono, 2012: 112) 

Keterangan: 

X1 = penerapan pembelajaran dengan pendekatan NHT 

X2 = pembelajaran eksppositori 

T   = tes kemampuan pemecahan masalah. 
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3.7    Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2009: 160), instrumen penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga  mudah diolah. Pada penelitian ini ada satu 

instrumen tes yang digunakan, yaitu instrumen tes kemampuan pemecahan 

masalah. 

3.7.1 Pembuatan Instrumen Penelitian 

3.7.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian adalah materi kubus dan 

balok. Bentuk tes yang digunakan adalah bentuk soal uraian.  Tes digunakan 

untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika pada peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.7.1.2 Penyusunan Perangkat Tes 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun perangkat tes adalah 

sebagai berikut. 

(a) Melakukan pembatasan materi yang diujikan, yaitu pada materi pokok 

kubus dan balok kelas VIII SMP semester genap. 

(b) Menentukan tipe soal yang digunakan, yaitu soal uraian. Pada kemampuan 

pemecahan masalah dapat dilihat melalui tiga aspek, yaitu: pemahaman 

konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan masalah. 

(c) Membuat kisi-kisi soal. 

(d) Membuat perangkat tes. 



50 
 

 

3.7.2 Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan uji coba intrumen. Uji 

coba instrumen dilakukan pada salah satu kelas dalam populasi selain kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pada penelitian ini terpilih kelas VIII A sebagai 

kelas uji coba instrumen. Pada uji coba intrumen ini, peneliti melakukan tes. 

Bentuk tes dalam uji coba instrumen adalah tes uraian sebanyak 10 butir soal 

uraian.  

3.7.3   Analisis Data Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.7.3.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2007: 144). Sebuah instrumen dikatakan 

valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Rumus yang digunakan untuk 

mencari validitas instrumen tes dalam penelitian ini adalah rumus korelasi product 

moment, yaitu: 

 

Keterangan: 

 : Koefisien korelasi skor butir soal dan skor total 

 : Banyaknya subjek 

 : Jumlah skor butir soal 

 : Jumlah skor total 

 : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

 : Jumlah kuadrat skor butir soal 
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 : Jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan  dikonsultasikan atau disesuaikan dengan tabel r 

product moment, jika  tabel maka butir soal tersebut valid (Arikunto, 

2009: 72). Dengan rtabel dapat diperoleh dari tabel dengan n = banyaknya subjek 

dan %5 . 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ANATES yang dapat dilihat pada 

Lampiran 20, dari tabel terlihat bahwa soal nomor 2 dan 10 sangat signifikan. 

Soal nomor 1, 3, 4, 6, 7 dan 9 signifikan, sedangkan soal nomor 5 dan 8 tidak 

signifikan. 

3.7.3.2 Reliabilitas 

Pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes. 

Suatu hasil tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap atau ajeg (Arikunto, 2009: 86). 

Reliabilitas soal dihitung dengan rumus : 

 

dengan 

 

Keterangan : 

 : Reliabilitas instrumen yang dicari 

 : Banyaknya butir soal 

 : Jumlah peserta 

 : Skor tiap butir soal 
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 : Nomor butir soal 

 : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

 : Varians total 

Kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut:  

 = sangat rendah  

 = rendah  

 = sedang  

= tinggi  

 = sangat tinggi 

Kriteria pengujian reliabilitas tes dikonsultasikan dengan r product 

moment pada tabel. Jika rhitung > rtabel maka item tes yang diujicobakan reliabel. 

Berdasarkan analisis tes uji coba menggunakan ANATES diperoleh r11= 

0,87. Dari tabel r product moment diperoleh  untuk N = 30 dan taraf 

signifikan  adalah 0,361. Karena  maka soal uji coba reliabel. 

Berdasarkan kriteria tingkat reliabilitas maka reliabilitas soal tes uji coba terdapat 

dalam rentang  yang berarti reliabilitas sangat tinggi. Hasil 

analisis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20.

 
3.7.3.3 Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut taraf 

kesukaran (Arikunto, 2007:207). 

Rumus yang digunakan untuk mencari taraf kesukaran soal bentuk uraian 

adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 

 : indeks kesukaran 

 : banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

 : jumlah seluruh siswa peserta tes 

Untuk menginterpretasikan taraf kesukaran item dapat digunakan tolak 

ukur berikut. 

1. Soal dengan  adalah soal sukar 

2. Soal dengan  adalah soal sedang 

3. Soal dengan  adalah soal mudah 

 Berdasarkan analisis uji coba menggunakan ANATES diperoleh bahwa 

soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 10 termasuk kedalam kriteria soal sedang, soal 

nomor 5 dan 8 termasuk ke dalam kriteria soal mudah, dan soal nomor 4 termasuk 

ke dalam kriteria soal sangat mudah.  Analisis mengenai taraf kesukaran 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

3.7.3.4 Daya Pembeda 

Menurut Arikunto (2009: 211) daya beda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan 

siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). Rumus untuk menentukan daya 

pembeda adalah: 

B

B

A

A

J

B

J

B
DP

 

 



54 
 

 

Keterangan : 

 : Jumlah peserta tes 

 : Banyaknya peserta kelompok atas 

 : Banyaknya peserta kelompok bawah 

 : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawabsoal itu dengan benar 

 : Banyaknya peserta kelompok bawah yangmenjawab soal itu dengan benar 

Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

pembedanya diklasifikasikan sebagai berikut. 

 : jelek 

 : cukup 

 : baik 

 : baik sekali 

DP: negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai nilai DP 

negatif sebaiknya dibuang saja. 

Dari 10 soal yang telah diujicobakan diperoleh enam soal dengan kriteria 

baik yaitu soal nomor 1, 2, 3, 7, 9, dan 10; dan empat soal dengan kriteria cukup 

yaitu nomor 4, 5, 6, dan 8. Analisis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

3.7.4 Rangkuman Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Rangkuman dari hasil analisis soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Rangkuman Hasil Analisis Soal Uji Coba 

No 

soal 

Korelasi skor butir 

dengan skor total 

Tingkat 

kesukaran 

Daya 

beda 

Reliabilitas Keterangan 

1 Signifikan Sedang Baik 

0,87 

digunakan 

2 Sangat signifikan Sedang Baik digunakan 

3 Signifikan Sedang Baik digunakan 

4 Signifikan Sangat Cukup diperbaiki 
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mudah 

5 - Mudah Cukup dibuang 

6 Signifikan Sedang Cukup digunakan 

7 Signifikan Sedang Baik digunakan 

8 - Mudah Cukup dibuang 

9 Signifikan Sedang Baik digunakan 

10 Sangat signifikan Sedang Baik digunakan 

 

Dari tabel rangkuman hasil analisis soal uji coba terlihat bahwa dari 10 

soal uji coba yang digunakan sebagai instrumen kemampuan pemecahan masalah 

ada 8 soal sedangkan 2 soal lainnya yaitu soal nomor 5 dan 8 tidak digunakan atau 

dibuang. Kedua soal tersebut tidak digunakan karena tidak signifikan. Sedangkan 

soal nomor 4 walaupun memiliki tingkat kesukaran yang sangat mudah dan daya 

pembeda yang cukup namun tetap digunakan hanya saja pada butir soal tersebut 

akan diperbaiki. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21. 

3.8 Analisis Data Awal 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang akan 

dianalisis itu berdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2007:75). 

Rumusan Hipotesis: 

 : Data berdistribusi normal 

 : Data tidak berdistribusi normal 

Uji statistika yang digunakan adalah Uji Chi Kuadrat. Pengujian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Menyusun data dalam tabel distribusi 

Menentukan banyaknya kelas interval (k) 
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k = 1+3,3 log n 

n = banyaknya objek yang diteliti. 

 

2. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

3. Menghitung frekuensi yang diharapkan (Ei) dengan cara mengalikan luas tiap 

kelas interval dengan jumlah anggota sampel dan menghitung frekuensi 

pengamat Oi. 

4. Memasukkan harga-harga Ei ke dalam tabel kolom Ei dan menghitung harga-

harga (Oi – Ei) ,   dan menjumlahkannya. 

 Harga  adalah harga Chi Kuadrat ( ) hitung. 

5. Membandingkan harga Chi kuadrat hitung dengan Chi kuadrat tabel. Apabila 

harga Chi kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga Chi kuadrat 

tabel ( ), maka data berdistribusi normal, dan bila lebih besar 

dinyatakan tidak berdistribusi normal. 

Rumus yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat, yaitu : 

 

Keterangan: 

 = harga chi kuadrat 

  = frekuensi hasil pengamatan 

  = frekuensi hasil yang diharapkan 
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   = jumlah kelas interval 

Kriteria pengujiannya adalah  diterima jika  dengan 

taraf nyata  dan . 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varians dilakukan untuk menentukan apakah kedua 

kelas sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelas sampel 

mempunyai varians yang sama maka dikatakan kedua kelas sampel homogen 

(Sudjana, 2006:249). Hipotesis yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 :  (Kedua sampel memiliki varians yang sama atau homogen) 

 :  (Kedua sampel memiiki varians yang tidak sama atau tidak 

homogen) 

Rumus yang digunakan adalah rumus uji kesamaan dua varians, yaitu: 

  , (Sudjana, 2006:250). 

Kriteria pengujiannya adalah  ditolak jika  dengan 

diperoleh dari daftar distribusi F dengan peluang , sedangkan v1 

sebagai dk pembilang dan v2 sebagai dk penyebut pada taraf nyata , 

 dan . Yang berarti kedua 

kelompok tersebut mempunyai varians yang sama atau dikatakan homogen. 

3.8.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Untuk menguji kesamaan dua rata-rata digunakan uji . 
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Rumusan Hipotesis: 

 : (berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas). 

 :  (berarti ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas) 

Keterangan: 

 = rata-rata data kelas eskperimen (pembelajaran NHT berbantuan Mouse 

Mischief) 

= rata-rata data kelas kontrol (pembelajaran ekspositori), 

Rumus yang digunakan yaitu: 

 dengan  

Keterangan: 

1x : rata-rata nilai kelompok eksperimen. 

2x : rata-rata nilai kelompok kontrol. 

1n : banyaknya anggota kelompok eksperimen. 

2n : banyaknya anggota kelompok kontrol. 

2

1s : varians kelompok eksperimen. 

2

2s : varians kelompok kontrol. 

2s : varians gabungan. 

Kriteria pengujiannya adalah  diterima jika  

dengan derajat kebebasan (Sudjana, 2006:239). 
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3.9 Analisis Data Akhir 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data akhir digunakan untuk mengetahui sebaran data pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi perlakuan yang berbeda. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada uji normalitas data akhir sama dengan 

langkah-langkah yang dilakukan pada uji normalitas data awal. 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas pada data akhir digunakan untuk mengetahui varians 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak setelah diberikan 

perlakuan yang berbeda. Langkah-langkah yang dilakukan pada uji homogenitas 

data akhir sama dengan langkah-langkah uji homogenitas pada data awal. 

3.9.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk menguji ketuntasan belajar peserta didik 

pada aspek kemampuan pemecahan masalah materi kubus dan balok dengan 

model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief. Indikator mencapai 

ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Kemampuan 

pemecahan masalah telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal apabila 

presentase peserta didik yang mencapai KKM minimal sebesar 75%. Untuk mata 

pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Kendal kelas VIII KKMnya adalah 80.  

Uji hipotesis yang digunakan dalam uji ketuntasan kemampuan pemecahan 

masalah siswa secara klasikal adalah uji proporsi satu pihak. Untuk uji proporsi 

satu pihak kanan, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 
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H0:  

H1:  

Kriteria yang digunakan yaitu tolak H0 jika . Dengan  diperoleh 

dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  dan  = 5% (Sudjana 

2006:234). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

z: nilai t yang dihitung. 

x : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual. 

: nilai yang dihipotesiskan. 

n: jumlah anggota sampel. 

(Sudjana 2006:233). 

3.9.4 Uji Hipotesis II (Uji Kesamaan Dua Rata-rata) 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan rata-rata 

tes kemampuan pemecahan masalah siswa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan dengan menggunakan uji t dengan 

hipotesis sebagai berikut. 

H0:  

H1:  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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  dengan   

Keterangan : 

 = Rata – rata kelas eksperimen 

 = Rata – rata kelas kontrol 

 : besar kelas eksperimen 

 : besar kelas kontrol 

 = Varians sampel gabungan 

 = Varians kelas eksperimen 

 = Varians kelas kontrol 

 (Sudjana 2006:239) 

Kriteria pengujian yaitu terima  jika  dan tolak  jika 

mempunyai harga-harga lain. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi  ialah 

dk  dan peluang .  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian eksperimen ini menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Kendal pada bulan Maret sampai dengan April 2014. Sebelum melakukan 

penelitian, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan guru matematika 

kelas VIII. Peneliti menentukan materi pokok dan model pembelajaran yang 

sesuai dengan permasalahan. Peneliti mengalisis data awal dari nilai ujian tengah 

semester genap kelas VIII tahun pelajaran 2013/ 2014 mata pelajaran matematika.  

Analisis data awal dilakukan dengan uji data awal berupa uji normalitas, 

uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Berdasarkan analisis data awal 

diperoleh kesimpulan bahwa sampel berdistribusi normal, homogen, dan tidak ada 

perbedaan rata-rata yang signifikan. Populasi terdiri dari tujuh kelas yang akan 

dipilih dua kelas sebagai kelas sampel. Pengambilan kedua sampel dilakukan 

dengan teknik cluster random sampling. Terpilih kelas VIII D sebagai kelas 

eksperimen , VIII B sebagai kelas kontrol, dan kelas VIII A sebagai kelas uji 

coba. 

Peneliti menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam 

pembelajaran dan instrumen tes kemampuan pemecahan masalah yang akan 
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diberikan pada akhir pembelajaran. Materi pokok yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah materi kubus dan balok pada sub materi luas dan volum kubus dan balok. 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan menggunakan 

model pembelajaran dan satu kali pertemuan tes kemampuan pemecahan masalah 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan pendekatan model 

pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief, sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan pendekatan model pembelajaran ekspositori yaitu cara yang biasa 

digunakan guru dalam pembelajaran sebelumnya. Pada akhir pembelajaran 

diadakan tes kemampuan pemecahan masalah pada kedua kelas sampel untuk 

mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik setelah mendapatkan 

perlakuan yang berbeda. 

Penelitian dilanjutkan dengan menganalisis data akhir. Analisis yang 

dilakukan berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil analisis 

ini digunakan untuk menjawab hipotesis-hipotesis dan menarik simpulan dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

4.1.2 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui kedua sampel apakah 

memiliki  kondisi awal yang sama atau tidak. Analisis data awal menggunakan 

data nilai ujian tengah semester genap kelas VIII A, VIII B, dan VIII D mata 

pelajaran matematika tahun pelajaran 2013/ 2014 SMP Negeri 2 Kendal dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 
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4.1.2.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas data awal dilakukan untuk mengetahui apakah data awal 

berdistribusi normal atau tidak. Perhitungan uji normalitas data awal ini dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Uji normalitas data awal kelas sampel dilakukan dengan 

menggunakan  Uji Chi Kuadrat. Dari uji normalitas yang dilakukan diperoleh 
2

hitung sebesar sedangkan nilai 
2
tabel untuk  sebesar 5% adalah . 

Diperoleh hasil , berarti data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, maka dapat dilanjutnya uji 

selanjutnya. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Sebelum melakukan uji kesamaan dua rata-rata, terlebih dahulu 

dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas data awal dilakukan untuk 

mengetahui sebaran data awal dari kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen 

atau tidak. Homogen berarti mengasumsikan bahwa kedua kelas sampel memiliki 

varians yang sama. Perhitungan uji homogenitas data awal dapat diliihat pada 

Lampiran 9. Uji homogenitas data awal menggunakan uji kesamaan dua varians. 

Dari uji homogenitas yang dilakukan diperoleh  sebesar , sedangkan 

 untuk  sebesar 10% adalah . Karena , maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelas sampel homogen atau memiliki varians yang 

sama. 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Data Awal 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata dari kedua kelas sampel. Perhitungan uji kesamaan dua rata-
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rata data awal dapat dilihat pada Lampiran 10. Dari perhitungan yang dilakukan 

diperoleh  kemampuan awal sebesar , sedangkan  untuk  

=5% adalah 2,00. Jadi  artinya tidak ada perbedaan 

rata-rata yang berarti dari nilai awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dari uji kesamaan dua rata-rata yang dilakukan menunjukan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki kemampuan yang setara. Dengan 

demikian penelitian ini dimulai dari dua kelas sampel yang memiliki kemampuan 

awal yang setara.   

4.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran 

4.1.3.1 Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran NHT berbantuan 

Mouse Mischief 

Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan pendekatan dengan 

model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief. Langkah-langkah model 

pembelajaran NHT dalam penelitian ini terintegrasi dengan Mouse Mischief. 

Model pembelajaran NHT terbagi menjadi empat fase, yaitu fase Numbering, fase 

Questioning, fase Heads Together, dan fase Answering. Pada model pembelajaran 

NHT berbantuan Mouse Mischief guru mengelompokan peserta didik menjadi 

lima kelompok heterogen dan peserta didik disetiap kelompok mendapat nomor 

yang berbeda serta guru memberi mouse pada masing-masing kelompok yang 

akan digunakan untuk mengikuti presentasi guru menggunakan Mouse Mischief. 

Peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran menggunakan mouse pada slide-

slide presentasi yang telah disiapkan oleh guru. Tabel 4.1 menguraikan langkah-

langkah model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief secara lebih rinci. 
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Tabel 4.1 Langkah-Langkah Penerapan Model Pembelajaran NHT berbantuan 

Mouse Mischief 

No Fase-Fase Model NHT  Kegiatan Pembelajaran  

1. Numbering 

Guru mengelompokan peserta 

didik menjadi lima kelompok 

heterogen dan setiap anggota 

kelompok diberi identitas nomor 

yang berbeda-beda. Kemudian 

guru menyampaikan inti materi 

dan kompetensi yang akan 

dicapai. 

  

Peserta didik menggunakan 

identitas nomor yang telah 

disiapkan oleh guru dan mengikuti 

pembelajaran menggunakan Mouse 

Mischief. 

2. Quetioning  

Guru memberikan permasalahan 

kepada peserta didik baik melalui 

slide-slide maupun LKPD yang 

telah disiapkan dan peserta didik 

secara individu berfikir tentang 

materi/permasalahan yang 

disampaikan guru. 

  

Peserta didik memahami 

permasalahan dan mulai 

merencanakan penyelesaian dari 

permasalahan yang diberikan guru 

mengenai materi yang ada di slide 

PowerPoint guru. 

3. Heads Together 

a) Peserta didik mengutaran 

hasil pemikirannya masing-

masing melalui diskusi 

kelompok dalam 

menyelesaiakan 

permasalahan yang diberikan 

oleh guru. 

b) Setiap kelompok berdiskusi 

melakukan pengecekan 

  

a) Guru membimbing peserta 

didik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan 

baik secara langsung maupun 

menggunakan Mouse Mischief 

pada slide-slide yang telah 

disiapkan.  

b) Guru membimbing peserta 

didik dalam menyelesaikan 
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kembali terhadap langkah-

langkah yang digunakan dan 

memastikan setiap anggota 

kelompok dapat 

menyelesaikan 

peermasalahan. 

permasalahan yang diberikan 

baik secara langsung maupun 

menggunakan Mouse Mischief 

pada slide-slide yang telah 

disiapkan. 

4. Answering 

Guru memimpin diskusi kecil, 

nomor yang dipanggil oleh guru 

secara acak menyampaikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

Kelompok yang lain diberi 

kesempatan untuk bertanya dan 

menyampaikan pendapatnya 

menggunakan mouse masing-

masing.  

  

Peserta didik yang dipanggil 

nomornya melakukan presentasi di 

kelas dengan memanfaatkan mouse 

yang telah disediakan. 

5. Guru memberikan penguatan dan 

konfirmasi terhadap materi hasil 

diskusi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 Peserta didik mengikuti penjelasan 

dari guru dan mengecek kembali 

hasil diskusi dengan konfirmasi 

yang diberikan oleh guru.. 

6. Peserta didik menyimpulkan hasil 

pembelajaran dengan arahan 

guru. 

 Guru mengarahkan peserta didik 

menyimpulkan pembelajaran 

menggunakan Mouse Mischief. 

 

4.1.3.2 Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Ekspositori 

Kegiatan awal dalam model pembelajaran ekspositori guru membuka 

pelajaran seperti biasanya, kemudian menyampaikan tujuan yang akan dicapai, 

memotivasi peserta didik agar semangat belajar, dan melakukan apersepsi 

menentukan kebenaran pernyataan sebagai kegiatan prasyarat.  
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Pada kegiatan inti guru menjelaskan materi secara singkat disertai dengan 

tanya jawab. Setelah menyampaikan materi guru, memberikan contoh-contoh soal 

yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Guru memberikan soal latihan 

kepada peserta didik yang dikerjakan dengan berdiskusi bersama teman sebangku, 

kemudian dibahas bersama-sama.  

Kegiatan akhir peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan tugas rumah 

yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri pembelajaran 

dengan salam.  

4.1.4 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir digunakan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik dari kedua kelas sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah memperoleh perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen 

menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse 

Mischief, sedangkan kelas kontrol menggunakan pendekatan dengan  

pembelajaran ekspositori. Data akhir diperoleh dari hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah yang dilakukan pada akhir pembelajaran di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Tes kemampuan pemecahan masalah terdiri dari 8 butir soal 

uraian sub materi luas dan volum kubus dan balok yang sebelumnya telah diuji 

cobakan pada kelas uji coba yaitu kelas VIII A. Data akhir nilai kemampuan 

pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 25. Hasil data akhir ini, 

digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan dalam 

penelitian. Analisis data akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji 
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hipotesis 1, dan uji hipotesis 2. Data akhir dari kedua kelas sampel disajikan 

dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data Akhir 

Kelas N Rata-rata STDEV Nilai Tertinggi Nilai Terendah 

Eksperimen  

Kontrol 

30 

30 

86,77 

74,57 

8,74 

10,84 

100 

91 

63 

52 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief 

dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 anak, diperoleh rata-rata tes kemampuan 

pemecahan masalah sebesar 86,77 dan standar deviasi sebesar 8,74 dengan nilai 

tertinggi 100 dan terendah 63. Sedangkan pada kelas kontrol yang menggunakan 

pendekatan model pembelajaran ekspositori dengan jumlah peserta didik 

sebanyak 30 anak, diperoleh rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah sebesar 

74,57 dan standar deviasi sebesar 10,84 dengan nilai tertinggi 91 dan nilai 

terendah 52. Terlihat bahwa rata-rata pada kelas eksperimen lebih besar dari rata-

rata kelas kontrol dan standar deviasi pada kelas eksperimen lebih rendah dari 

kelas kontrol. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25. 

4.1.4.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Data akhir dalam penelitian ini berupa nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah pada sub materi luas dan volum kubus dan balok pada kelas eksperimen 

yaitu kelas VIII D dan kelas kontrol yaitu kelas VIII B semester genap SMP 

Negeri 2 Kendal tahun pelajaran 2013/2014. Untuk mengetahui data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas. Apabila data 
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berdistribusi normal maka dapat dilakukan uji-uji berikutnya, tetapi apabila data 

tersebut tidak berdistribusi normal maka tidak dapat melakukan uji-uji 

selanjutnya.  

Uji normalitas data akhir menggunakan uji Chi Kuadrat. Dari 

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil uji normalitas kelas eksperimen 

dan kelas kontrol pada Tabel 4.3 berikut.  

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

Kelas 
2
hitung tabel Kriteria 

Eksperimen  (VIII D) dan 

Kontrol (VIII B) 

9,387 9,49 Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 
2
hitung sebesar 9,387 dan  tabel 

untuk = 5%, dengan dk = 7-3 = 4 adalah 9,49. Jadi Artinya 

data akhir nilai tes kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. Karena data akhir berdistribusi normal, maka dapat 

dilakukan uji selanjutnya. Perhitungan uji normalitas data akhir ini dapat dilihat 

pada Lampirn 26. 

4.1.4.2 Uji Homogenitas Data Akhir  

Uji homogenitas dilakukan sebelum menguji kesamaan atau perbedaan 

rata-rata. Karena dalam menguji kesamaan atau perbedaan rata-rata, data tersebut 

harus memiliki varians yang sama atau homogen. Uji homogenitas data akhir 

dilakukan untuk mengetahui sebaran data pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

homogen atau tidak setelah diberikan perlakuan yang berbeda. Perhitungan uji 

homogenitas data akhir selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27. Uji 
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homogenitas data akhir sama dengan menggunakan uji homogenitas data awal, 

yaitu menggunakan uji kesamaan dua varians. Dari uji homogenitas data akhir 

yang dilakukan diperoleh  sebesar 1,537, sedangkan   untuk  

sebesar 10% adalah . Karena , maka dapat disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen atau memiliki varians yang 

sama.  

4.1.4.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji hipotesis I merupakan uji ketuntasan belajar yang dilakukan untuk 

mengetahui hasil kemampuan pemecahan masalah peserta didik menggunakan 

pendekatan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief telah mencapai 

ketuntasan belajar.  Uji ketuntasan belajar ini adalah ketuntasan belajar secara 

klasikal. Ketuntasan  belajar secara klasikal berdasarkan presentase peserta didik 

yangg mencapai KKM minimal sebesar 75%. Untuk KKM mata pelajaran 

matematika kelas VIII di SMP Negeri 2 Kendal adalah 80.  

Uji hipotesis ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan uji proporsi 

satu pihak. Dalam penelitian ini menggunakan uji proporsi pihak kanan. Hipotesis 

yang diajukan adalah H0 :  dan H1 : . Kriteria yang digunakan 

adalah tolak  jika  di mana  didapat dari daftar normal baku 

dengan peluang . Dari perhitungan diperoleh zhitung sebesar 1,9. Harga 

ztabel dengan α =5% adalah . Karena  maka ditolak. 

Artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen telah 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 
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Berdasarkan uji proporsi di atas dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen yang menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran NHT 

berbantuan Mouse Mischief dapat mencapai ketuntasan belajar. Perhitungan uji 

hipotesis 1 dapat dilihat pada Lampiran 28. 

4.1.4.4 Uji Hipotesis II (Uji Kesamaan Dua Rata-Rata ) 

Uji hipotesis II merupakan uji kesamaan dua rata-rata yang dalam 

penelitian ini menggunakan uji kesamaan dua rata-rata satu pihak kanan. Uji 

kesamaan dua rata-rata ini dilakuakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik dengan pendekatan model 

pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief lebih dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dengan pendekatan model pembelajaran 

ekspositori. Hipotesis pengujiannya adalah H0 :  dan H1 : . 

Kriteria pengujiannya adalah terima  jika  dan tolak  jika 

mempunyai harga-harga lain. Derajat kebebasan untuk daftar distribusi  adalah 

dk  dan peluang  dimana  

Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh thitung sebesar 4,8. Harga ttabel 

dengan α =5% dan dk = adalah  Karena thitung 

> ttabel, maka H0 ditolak. Artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas eksperimen lebih dari  rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik  kelas kontrol. Perhitungan uji hipotesis 2 selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 28. 
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4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil dua kelas sampel secara 

cluster random sampling, terpilih kelas VIII D sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII B sebagai kelas kontrol. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan 

analisis data awal. Analisis data awal yang dilakukan peneliti adalah uji 

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

Dari uji analisis data awal diperoleh hasil bahwa kedua kelas sampel 

berdistribusi normal, homogen dan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai 

kemampuan yang setara. Dengan kata lain penelitian ini dimulai dari dua kelas, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang kemampuan awalnya setara. Pada 

penelitian ini terdapat dua kelas sampel yang mendapat perlakuan berbeda, yaitu 

kelas eksperimen mendapatkan pelakuan dengan pendekatan  model pembelajaran 

NHT berbantuan Mouse Mischief, sedangkan kelas kontrol mendapatkan 

perlakuan dengan pendekatan model pembelajaran ekspositori. Pelaksanaan 

pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan sebanyak empat 

kali pertemuan, dimana tiga kali pertemuan menggunakan model pembelajaran 

yang telah dirancang dan satu kali pertemuan untuk tes kemampuan pemecahan 

masalah.  

Dalam pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mengarahkan peserta didik untuk melatih kemampuan pemecahan masalah yang 

membutuhkan pemikiran lebih. Selama proses pembelajaran peserta didik mulai 

berpikir dan mengkonstruk pengetahuannya dalam memecahkan masalah yang 
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disajikan. Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pembelajaran dilaksanakan 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat.  

Setelah proses pembelajaran selesai, dilakukan tes untuk mengukur 

kemampuan pemecahan masalah pada kedua kelas sampel. Salah satu butir soal 

yang mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah sebagai 

berikut.  

“Sebuah tangki minyak berbentuk balok dengan alas berukuran 60 cm x 

35 cm diisi minyak setinggi 14 cm. Bila 3, 507 liter minyak 

ditambahkan ke dalam tangki itu, berapakah kenaikan minyak dalam 

tangki tersebut.” 

 

Butir soal di atas merupakan salah satu butir soal tes kemampuan 

pemecahan masalah yang tidak rutin ditemui peserta didik di dalam proses 

pembelajaran. Dalam menyelesaikan soal di atas peserta didik harus memahami 

masalah yang diberikan terlebih dahulu. Kemudian peserta didik mengaitkan 

permasalahan yang baru ditemuinya dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya dan menyajikan permasalahan yang diberikan dalam model 

matematika. Dengan memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah yang 

tepat, peserta didik mulai menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu peserta didik 

juga dapat mengembangkan strategi yang digunakan dalam pemecahan masalah. 

Berikut disajikan salah satu penyelesaian dari peserta didik dalam memecah 

masalah di atas. 

Gambar 4.1 berikut memperlihatkan hasil kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik kelas eksperimen yang menggunakan pendekatan NHT 

berbantuan Mouse Mischief. 
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Dari gambar di atas terlihat bahwa peserta didik pada kelas eksperimen 

yang menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran NHT berbantuan 

Mouse Mischief menggunakan model matematika untuk menyelesaikan 

permasalahan. Sehingga hasil penyelesaian peserta didik lebih terarah dan dapat 

digeneralisasikan. Peserta didik menulis apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

masalah yang diberikan. Peserta didik juga menuliskan simpulan, sehingga 

meberikan kejelasan terhadap pemecahan masalah. Hal tersebut menandakan 

bahwa peserta didik telah menerapkan keempat langkah pemecahan masalah 

menurut Polya dengan tepat. Keempat langkah tersebut meliputi: memahami 

Gambar 4.1 Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas 

Eksperimen 
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masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai dengan 

rencana, dan memeriksa kembali langkah yang digunakan dalam menyelesaiakn 

masalah. Hasil kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol yang 

menggunakan pendekatan model pembelajaran ekspositori terlihat pada Gambar 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas 

Kontrol 

Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada kelas yang menggunakan 

pendekatan dengan pembelajaran ekspositori, peserta didik memecahkan masalah 

tidak selalu dengan pemodelan matematika yang benar. Peserta didik sudah 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, tetapi masih kurang jelas. Dalam 

menyelesaikan soal, jawaban tidak diselesaikan secara terurut sesuai dengan 

pedoman penskoran dan langkah-langkah pemecahan masalah Polya. Hal ini 

menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah, 

jawaban atau hasil akhir yang diperoleh juga tidak benar. Simpulan dari hasil 

akhir yang dikerjakan juga belum dituliskan pada lembar jawab. 
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Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan analisis data akhir. 

Data akhir di dalam penelitian ini berupa data nilai tes kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada kelas eksperimen yaitu kelas VIII D dan kelas kontrol 

yaitu kelas VIII B. Analisis data akhir meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji 

hipotesis I dan uji hipotesis II. Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti 

melakukan uji normalias dan uji homogenitas. Dari uji normalitas dan uji 

homogenitas data akhir yang dilakukan diperoleh hasil bahwa data nilai 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal dan homogen atau memiliki varians yang sama. Selanjutnya dapat 

dilakukan uji hipotesis.  

  Berdasarkan hasil tes akhir diperoleh rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada kelas eksperimen sebesar 86,77, sedangkan pada kelas 

kontrol sebesar 74,57. Nilai rata-rata pada kelas eksperimen telah melampaui nilai 

KKM, yaitu 80. Sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol belum mencapai 

KKM yang telah ditentukan. Hal tersebut diperkuat pada uji hipotesis I.  

Analisis data akhir pada uji hipotesis I adalah uji ketuntasan belajar pada 

tes kemampuan pemecahan masalah yang meliputi ketuntasan belajar secara 

klasikal. Dari hasil uji proporsi yang dilakukan diperoleh simpulan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang menggunakan pendekatan 

dengan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief telah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal. Dengan presentase peserta didik yang telah 

mencapai KKM lebih dari 75%. Hal tersebut diperkuat dari banyaknya peserta 

didik pada kelas eksperimen yang mencapai ketuntasan belajar secara individual 
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adalah 27 dari 30 peserta didik dengan presentase sebesar 90%. Dari hasil uji 

hipotesis I menunjukkan bahwa pendekatan dengan model pembelajaran NHT 

berbantuan Mouse Mischief dapat membantu peserta didik mencapai ketuntasan 

belajar.  

Uji hipotesis II merupakan uji kesamaan dua rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Diperoleh hasil 

bahwa peserta didik yang menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran 

NHT berbantuan Mouse Mischief berbeda secara signifikan dengan peserta didik 

yang mendapat perlakuan dengan model pembelajaran ekspositori. Rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang menggunakan 

pendekatan dengan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief lebih 

dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang 

menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran ekspositori.  

Hal tersebut diperkuat dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

kelas eksperimen memperoleh rata-rata sebesar 86,77 dengan simpangan baku 

8,74, sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata tes kemampuan pemecahan 

masalah sebesar 74,57 dengan simpangan baku sebesar 10,84. Dari hasil analisis 

data nilai tes kemampuan pemecahan masalah materi kubus dan balok juga 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse 

Mischief lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran ekspositori. Hasil tersebut 

menunjukkan secara keseluruhan peserta didik, kemampuan pemecahan masalah 
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peserta didik kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan pemecahan 

masalah kelas kontrol dan simpangan baku kelas eksperimen lebih kecil daripada 

kelas kontrol yang menunjukan bahwa penyebaran kelas eksperimen lebih 

homogen daripada penyebaran kelas kontrol. 

Hasil penelitian tersebut mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian Shodikin (2012) diperoleh simpulan bahwa rata-rata 

hasil belajar peserta didik pada pembelajaran dengan model pembelajaran NHT 

berbantuan CD pembelajaran dan LKPD lebih tinggi daripada rata-rata nilai hasil 

belajar peserta didik pada pembelajaran ekspositori. Penelitian yang dilakukan 

oleh Saidah (2012) menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik pada pembelajaran NHT lebih besar daripada peserta didik 

pada pembelajaran ekspositori. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh  Siregar 

(2012), menyatakan bahwa pada pembelajaran NHT aktivitas peserta didik 

mengalami peningkatan dan aktivitas peserta didik berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar. 

Dari perhitungan data akhir yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai 

dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas eksperimen lebih baik 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Pembelajaran pada kelas eksperimen 

menggunakan pendekatan dengan pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief, 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Pada awal 

pembelajaran guru melakukan apersepsi sebagai prasyarat dalam mempelajari 

materi berikutnya. Guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang harus 

dikuasai oleh peserta didik, sehingga peserta didik mengingat kembali materi 
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yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Langkah 

selanjutnya guru melakukan perluasan dari materi yang telah dikuasai peserta 

didik sebelumnya dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari. Sesuai dengan 

teori Gagne bahwa dalam proses pemecahan masalah, peserta didik akan memilih 

dan menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk menemukan 

solusi dari permasalah yang akan dipelajari selanjutnya. Sehingga dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat 

mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki. 

Guru mulai menerapkan pembelajaran tipe NHT dengan 

mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok heterogen dan 

memberikan nomor yang berbeda pada setiap peserta didik di dalam kelompok 

(numbering). Setiap kelompok mendapatkan mouse yang terhubung pada layar 

tunggal yang akan digunakan dalam pembelajaran berbantuan Mouse Mischief. 

Pada tahap questioning, guru memberikan masalah dan seerangkaian pertanyaan 

yang disajikan dalam LKPD dan slide-slide pada powerpoint yang telah 

disiapkan. Selanjutnya adalah tahap heads together, pada proses ini guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan saling 

bertukar ide dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru pada 

lembar kegiatan peserta didik. Menurut Depdiknas dalam Panduan Pengembangan 

Bahan Ajar (2008: 15), lembar kegiatan siswa adalah lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Dengan berdiskusi kelompok peserta 

didik menjadi antusias untuk saling berinteraksi dan bekerja sama sesama anggota 

kelompok dan antar anggota kelompok, sehingga dapat menumbuhkan keaktifan 
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peserta didik yang bersifat positif dalam proses pembelajaran matematika. Guru 

bertugas membimbing peserta didik dalam pelaksanaan diskusi menggunakan 

Mouse Mischief yang telah disiapkan pada layar tunggal. Dengan demikian 

peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri. Dengan membangun 

pengetahuannya sendiri, peserta didik menjadi lebih paham mengenai materi yang 

sedang dipelajari.  

Setelah diskusi selesai, pada tahap answering dengan menggunakan 

Mouse Mischief guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 

dipanggil nomornya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Peserta didik 

menyampaikan hasil diskusinya menggunakan mouse yang telah disediakan pada 

masing-masing kelompok. Dengan pemberian nomor yang berbeda-beda, 

menjadikan peserta didik lebih bertanggung jawab dan harus aktif mencari 

informasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Sehingga 

hal tersebut menjadikan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Penerapan 

model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief memudahkan peserta didik 

mengemukakan ide-ide dan pendapatnya di depan kelas. Selain itu juga dapat 

memudahkam peserta didik dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan 

guru maupun peserta didik yang lain. Peserta didik tidak hanya mendengar dan 

melihat guru menyampaikan materi di depan kelas, tetapi peserta didik juga 

berperan langsung dalam pembelajaran di kelas menggunakan mouse pada layar 

tunggal. Hal tersebut sesuai dengan teori Piaget yang menyatakan bahwa 

pembelajaran berpusat pada proses berikir peserta didik dan peran peserta didik 

dalam berfikir aktif sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Melalui kegiatan 
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diskusi yang dilakukan, peserta didik dapat membangun pengetahuan melalui 

pengalaman sendiri sehingga mampu mengembangkan kemampuan kognitif 

peserta didik. Guru juga melakukan refleksi untuk mengevaluasi pembelajaran 

pada hari itu. Perserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran 

menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse 

Mischief, dengan meminta kepada guru untuk menggunakan model pembelajaran 

ini pada pertemuan berikutnya.  

Sedangkan pada kelas kontrol menggunakan pendekatan dengan model 

pembelajaran ekspositori. Pembelajaran yang diterapkan pada kelas kontrol 

mengakibatkan peserta didik belajar secara individu . Diperoleh fakta bahwa pada 

pembelajaran ekspositori kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik selama 

proses pembelajaran adalah mendengarkan penjelasan guru, mencatat, menjawab 

pertanyaan guru, dan mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru. 

Sehingga dalam kegiatan pembelajaran peserta didik cenderung menerima 

informasi dari guru dan tidak membangun pengetahuannya sendiri, hanya 

beberapa peserta didik saja yang mau berusaha untuk mencocokkan pengetahuan 

yang dimiliki dengan yang diberikan oleh guru. Interaksi antar peserta didik dan 

peserta didik dengan guru menjadi kurang berarti dan peserta didik cenderung 

pasif. Sehingga menimbulkan komunikasi satu arah dimana guru lebih 

mendominasi di dalam pembelajaran dan peserta didik berperan sebagai penerima 

informasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapaipun menjadi kurang maksimal.  

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

kemampuan pemecahan masalah  peserta didik yang menggunakan pendekatan 
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dengan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief dengan peserta 

didik yang menggunakan pendekatan dengan model pembelajaran ekspositori 

adalah sebagai berikut. 

1. Pada model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief, guru 

memberikan kesempatan peserta didik untuk menyampaikan ide-idenya baik 

di dalam diskusi kelompok maupun di kelas, sehingga peserta didik dapat 

memahami materi lebih mudah dan membangun pengetahuannya sendiri 

dengan bimbingan guru.  Pada model pembelajaran ekspositori, peserta didik 

cenderung pasif dan menerima penjelasan dari guru, sehingga peserta didik 

dalam memahami materi tergantung pada kemampuan individu. 

2. Dengan menggunakan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief, 

peserta didik menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam pembelajaran 

dengan aktif mengemukakan pendapat, hasil diskusi, dan menanggapi 

pendapat temannya. Sedangkan suasana pembelajaran ekspositori cenderung 

monoton sehingga peserta didik merasa bosan dalam pembelajaran. 

3. Dalam model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief, peserta didik 

diberi nomor yang berbeda-beda, sehingga setiap peserta didik harus 

menguasai hasil diskusi kelompok masing-masing. Dengan demikian 

menuntut peserta didik untuk terlibat aktif dalam berdiskusi.  

4. Model pembelajaran NHT merupakan model pembelajaran kooperatif, 

dimana guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen. Peserta didik 

yang memiliki kemampuan akademik lebih tinggi dapat membantu peserta 

didik yang memiliki kemampuan rendah dalam memahami materi.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Kendal mengenai keefektifan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse 

Mischief terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

kelas VIII pada materi geometri, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dengan model 

pembelajaran Numbered Heads Together berbantuan Mouse Mischief 

mencapai ketuntasan belajar. 

2. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan model pembelajaran NHT 

berbantuan Mouse Mischief lebih baik daripada rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran ekspositori. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran-saran yang dikemukan dalam peneliti 

ini adalah sebagai berikut. 

(1) Pendekatan model pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief dapat 

digunakan sebagai alternatif pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik.  
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(2) Pendekatan pembelajaran NHT berbantuan Mouse Mischief dapat diterapkan 

pada materi pokok pelajaran matematika lainnya dengan adanya variasi dalam 

pembelajaran. 

(3) Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai model pembelajaran NHT 

berbantuan Mouse Mischief sebagai pengembangan dari penelitian ini. 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS VIII A 

SMP NEGERI 2 KENDAL 

 

No. Nama 

1 Abimas Bagus Kresna Dewanto 

2 Adi Kurniawan 

3 Afridha Tanzila Rizang 

4 Ajib Kholil Taqi 

5 Aulia Sri Nastiti Suwondo 

6 Auniatul Aulia 

7 Bela Ayuning Nurani 

8 Desi Ely Sari 

9 Devi Dwi Widyani 

10 Dhinda Sana Aurellia 

11 Diah Asih Safitri Ekrisaputri 

12 Dicna Theo Daffa 

13 Dzinnuraini Maulina Putri 

14 Eka Prasetyo Utomo 

15 Farah Fayrus Safira 

16 Farhan Ariatama 

17 Febrian Ahid Muamir 

18 Lufita Nur Riza Irma 

19 Muhamad Danang Yuda Hermawan 

20 Muhammad Dimas Panjitya 

21 Rahmat Fauzin Prasetyo 

22 Reza Agnanda Rahmadhani 

23 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti 

24 Rizki Nurul Afifah 

25 Suci Kirniasari 

26 Sulaiman Arief Ashari 

27 Tanjung Budi Hapsari 

28 Tasyafa Ardra Ashbara 

29 Wiennas Almayda Suyudi 

30 Dimas Prayudha 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS VIII B 

SMP NEGERI 2 KENDAL 

 

No. Nama 

1 Alfina Wulandari 

2 Desi Mevlana Saputri 

3 Dewi Aprilia Rosida 

4 Dhihansyah Suta Hanuraga 

5 Efianisa Khaerani 

6 Erika Febriani Fernandes 

7 Evelyn Desniar Sianturi 

8 Feri Mawar Maulani 

9 Galuh Kencana Murti 

10 Josetian Halim Maha Budi 

11 Layinatus Aulia Nazhifa 

12 Lutfhi Laily 

13 M. Mauludi Gusmiraldi 

14 M. Rifqi Mubarok 

15 Muhammad Alvin Risyad 

16 Muhammad Harits Salahuddin 

17 Muhammad Nur Faizun 

18 Muhammad Rifky Setyadi 

19 Natasya Riswanninda 

20 Nikho Putra Suprayitno 

21 Pipit Amalia Khoirunnisa 

22 Rizcha Pramestya Ahsanitaqwim 

23 Sherly Atiyarolisa 

24 Vira Widawati 

25 Yuni Tiarawati 

26 Yunita Pratiwi 

27 Zatalina Warda Maulida 

28 Zavia Putri Salsabila 

29 Zinedine Ilham Hutomo 

30 Zulvannisa Azzahwa 
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DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS VIII D 

SMP NEGERI 2 KENDAL 

 

No. Nama 

1 Aisyah Rahma Widha Pangukir 

2 Anpreida Joantica Laras Keumala Putri 

3 Arif Darmawan Sudiarto 

4 Devi Kusuma Wardhani 

5 Dytia Shafa Fauziyah 

6 Elizabeth Debora Novianti S. 

7 Erlangga Muda 

8 Fadhila Kusuma Putri 

9 Fatin Furaida 

10 Febrian Hafiz Indrawan 

11 Fitria Wulandari 

12 Fyka Ririh Alpita 

13 Gensa Dwika Darmawan 

14 Halifah Elok Nurbudiati 

15 Hania Niken Fahira 

16 Irfani Dwi Agustina 

17 Ivan Setyo Prakoso 

18 Laily Nuris Sabila 

19 Luthfan Nuha Rahmadani 

20 Muhamad Calvin Oktavian 

21 Muhamad Ghozi Pratama Nugroho 

22 Muhammad Ivanovich Agusta 

23 Muhammad Naufa Fadli Muna 

24 Muhammad Stalastul Mustofa 

25 Muyasarah Putri Kornela 

26 Nugroho Wahyu Pradana 

27 R. Nanda Samsuseno Putra 

28 Rahmat Fauzan Prasetyo 

29 Rizka Amalia Ramadhanti 

30 Vania Rizki Oktaviasari 

 

 

  

Lampiran 3 



94 
 

 

DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA 

 

No. Nama Kode Peserta Didik 

1 Abimas Bagus Kresna Dewanto UC-01 

2 Adi Kurniawan UC-02 

3 Afridha Tanzila Rizang UC-03 

4 Ajib Kholil Taqi UC-04 

5 Aulia Sri Nastiti Suwondo UC-05 

6 Auniatul Aulia UC-06 

7 Bela Ayuning Nurani UC-07 

8 Desi Ely Sari UC-08 

9 Devi Dwi Widyani UC-09 

10 Dhinda Sana Aurellia UC-10 

11 Diah Asih Safitri Ekrisaputri UC-11 

12 Dicna Theo Daffa UC-12 

13 Dzinnuraini Maulina Putri UC-13 

14 Eka Prasetyo Utomo UC-14 

15 Farah Fayrus Safira UC-15 

16 Farhan Ariatama UC-16 

17 Febrian Ahid Muamir UC-17 

18 Lufita Nur Riza Irma UC-18 

19 Muhamad Danang Yuda Hermawan UC-19 

20 Muhammad Dimas Panjitya UC-20 

21 Rahmat Fauzin Prasetyo UC-21 

22 Reza Agnanda Rahmadhani UC-22 

23 Rida Annisa Tazkhiya Wibawanti UC-23 

24 Rizki Nurul Afifah UC-24 

25 Suci Kirniasari UC-25 

26 Sulaiman Arief Ashari UC-26 

27 Tanjung Budi Hapsari UC-27 

28 Tasyafa Ardra Ashbara UC-28 

29 Wiennas Almayda Suyudi UC-29 

30 Dimas Prayudha UC-30 
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DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN 

(KELAS VIII-D) 

No. Nama Kode Peserta Didik 

1 Aisyah Rahma Widha Pangukir E-01 

2 Anpreida Joantica Laras Keumala Putri E-02 

3 Arif Darmawan Sudiarto E-03 

4 Devi Kusuma Wardhani E-04 

5 Dytia Shafa Fauziyah E-05 

6 Elizabeth Debora Novianti S. E-06 

7 Erlangga Muda E-07 

8 Fadhila Kusuma Putri E-08 

9 Fatin Furaida E-09 

10 Febrian Hafiz Indrawan E-10 

11 Fitria Wulandari E-11 

12 Fyka Ririh Alpita E-12 

13 Gensa Dwika Darmawan E-13 

14 Halifah Elok Nurbudiati E-14 

15 Hania Niken Fahira E-15 

16 Irfani Dwi Agustina E-16 

17 Ivan Setyo Prakoso E-17 

18 Laily Nuris Sabila E-18 

19 Luthfan Nuha Rahmadani E-19 

20 Muhamad Calvin Oktavian E-20 

21 Muhamad Ghozi Pratama Nugroho E-21 

22 Muhammad Ivanovich Agusta E-22 

23 Muhammad Naufa Fadli Muna E-23 

24 Muhammad Stalastul Mustofa E-24 

25 Muyasarah Putri Kornela E-25 

26 Nugroho Wahyu Pradana E-26 

27 R. Nanda Samsuseno Putra E-27 

28 Rahmat Fauzan Prasetyo E-28 

29 Rizka Amalia Ramadhanti E-29 

30 Vania Rizki Oktaviasari E-30 
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DAFTAR KODE PESERTA DIDIK KELAS KONTROL 

(KELAS VIII-B) 

No. Nama Kode Peserta Didik 

1 Alfina Wulandari K-01 

2 Desi Mevlana Saputri K-02 

3 Dewi Aprilia Rosida K-03 

4 Dhihansyah Suta Hanuraga K-04 

5 Efianisa Khaerani K-05 

6 Erika Febriani Fernandes K-06 

7 Evelyn Desniar Sianturi K-07 

8 Feri Mawar Maulani K-08 

9 Galuh Kencana Murti K-09 

10 Josetian Halim Maha Budi K-10 

11 Layinatus Aulia Nazhifa K-11 

12 Lutfhi Laily K-12 

13 M. Mauludi Gusmiraldi K-13 

14 M. Rifqi Mubarok K-14 

15 Muhammad Alvin Risyad K-15 

16 Muhammad Harits Salahuddin K-16 

17 Muhammad Nur Faizun K-17 

18 Muhammad Rifky Setyadi K-18 

19 Natasya Riswanninda K-19 

20 Nikho Putra Suprayitno K-20 

21 Pipit Amalia Khoirunnisa K-21 

22 Rizcha Pramestya Ahsanitaqwim K-22 

23 Sherly Atiyarolisa K-23 

24 Vira Widawati K-24 

25 Yuni Tiarawati K-25 

26 Yunita Pratiwi K-26 

27 Zatalina Warda Maulida K-27 

28 Zavia Putri Salsabila K-28 

29 Zinedine Ilham Hutomo K-29 

30 Zulvannisa Azzahwa K-30 

 

 

 

Lampiran 6 



97 
 

 

DATA AWAL SISWA 

NILAI HASIL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 

 

 

   

 

No. Kode Nilai  No. Kode Nilai 

1 E1-01 85  1 K-01 84 

2 E1-02 41  2 K-02 95 

3 E1-03 78  3 K-03 78 

4 E1-04 96  4 K-04 59 

5 E1-05 88  5 K-05 64 

6 E1-06 84  6 K-06 59 

7 E1-07 36  7 K-07 72 

8 E1-08 62  8 K-08 97 

9 E1-09 73  9 K-09 98 

10 E1-10 85  10 K-10 92 

11 E1-11 65  11 K-11 93 

12 E1-12 92  12 K-12 84 

13 E1-13 79  13 K-13 69 

14 E1-14 72  14 K-14 89 

15 E1-15 30  15 K-15 89 

16 E1-16 78  16 K-16 92 

17 E1-17 76  17 K-17 71 

18 E1-18 58  18 K-18 55 

19 E1-19 99  19 K-19 75 

20 E1-20 68  20 K-20 71 

21 E1-21 79  21 K-21 65 

22 E1-22 83  22 K-22 87 

23 E1-23 79  23 K-23 78 

24 E1-24 48  24 K-24 83 

25 E1-25 95  25 K-25 48 

Lampiran 7 
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26 E1-26 56  26 K-26 86 

27 E1-27 96  27 K-27 49 

28 E1-28 88  28 K-28 88 

29 E1-29 87  29 K-29 58 

30 E1-30 99  30 K-30 68 

Rata-rata 75,17  Rata-rata 76,53 

Simpangan 

Baku (s) 
18,59  

Simpangan 

Baku (s) 
14,7 

Varians (s
2
) 345,79  Varians (s

2
) 216,12 
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PENGUJIAN NORMALITAS DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan : 

 

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika tabelhitung
22

 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai Maksimum = 96   Panjang Kelas      =  = 3 

Nilai Minimum = 80   N       = 60 

Rentang  = 96– 80 = 16  Standart Deviasi  = 3, 766 

Banyak Kelas  =  7 

Mean   = 87,16 

 

Interval Oi Ei (Oi – Ei) (Oi – Ei)
2
 

i

ii

E

EO
2

 

30 – 39 2 0,702 1,298 1,684 2,4 

40 – 49 4 2,568 1,432 2,051 0,798 

50 – 59 6 6,384 -0,384 0,147 0,023 

60 – 69 7 11,31 -4,31 18,576 1,642 

70 – 79 14 14,106 -0,106 1,011 0,0008 

80 – 89 15 12,408 2,592 6,718 0,541 

90 – 99 12 7,698 4,302 18,51 2,404 

JUMLAH 60      7,81 
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Terlihat bahwa
2
hitung .  

Untuk = 5%, dengan dk = 7 – 3 = 4 maka 
2
tabel = . 

Karena tabelhitung
22

, maka H0 diterima sehingga data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis 

: (kedua sampel memiliki varians sama atau homogen) 

:  (kedua sampel memiliki varians tidak sama atau tidak homogen) 

Taraf Signifikasi 

Taraf signifikansi  

Kriteria yang digunakan 

H0 ditolak apabila dengan  α = 10% dan dk pembilang 

, dk penyebut  = k – 1. 

Tolak H0 jika   

   

   

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

Simpulan 

Karena 1,6 < 1,85 maka  maka H0 diterima. Jadi, . 

Artinya kedua varians sama atau homogen. 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA 

 

Hipotesis 

(berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas) 

 (berarti ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelas) 

Taraf signifikansi 

Taraf signifikansi  

Kriteria yang digunakan 

H0 diterima apabila   dengan derajat kebebasan 

 = (30 + 30 – 2) = 58. 

 , dengan dk =58 

 dengan dk = 58 

dengan dk = 58 

  

 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 dengan    

 

Keterangan: 

1x : rata-rata nilai kelompok eksperimen. 

2x : rata-rata nilai kelompok kontrol. 

1n : banyaknya anggota kelompok eksperimen. 

2n : banyaknya anggota kelompok kontrol. 

2

1s : varians kelompok eksperimen. 

2

2s : varians kelompok kontrol. 

2s : varians gabungan. 
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Simpulan 

Karena terletak dalam daerah penerimaan H0 

maka H0 diterima. Jadi . Artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang 

berarti dari nilai awal dari kedua kelas. 
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JADWAL PENELITIAN 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Kelas 

Selasa,  

19 November 2013 

Observasi dan wawancara dengan guru 

matematika SMP Negeri 2 Kendal. 

 

Jumat, 

11 April 2014 

Mengenal karakter peserta didik dan 

mengenalkan Mouse Mischief kepada peserta 

didik. 

VIII D 

Selasa, 

15 April 2014 

Pertemuan I materi luas dan volum kubus dan 

balok kelas kontrol jam pelajaran ke 5-7. 

VIII B 

 

Rabu, 

16 April 2014 

Pertemuan I materi luas dan volum kubus dan 

balok kelas eksperimen jam pelajaran ke 1-3. 

VIII D 

Selasa, 

22 April 2014 

Pertemuan II materi luas dan volum kubus dan 

balok kelas kontrol jam pelajaran ke 5-7. 

VIII B 

Rabu, 

23 April 2014 

Pertemuan II materi luas dan volum kubus dan 

balok kelas eksperimen jam pelajaran 1-3. 

VIII D 

Jum’at, 

25 April 2014 

Pertemuan III materi luas dan volum kubus dan 

balok kelas Eksperimen jam pelajaran ke 4-5. 

VIII D 

Senin, 

28 April 2014 

Pertemuan III materi luas dan volum kubus dan 

balok kelas kontrol jam pelajaran ke 2-3. 

VIII B 

Senin,  

28 April 2014 

Uji coba instrumen tes jam pelajaran ke 5-6. VIII A 

Selasa, 

29 April 2014 

Tes akhir kemampuan pemecahan masalah kelas 

kontrol jam pelajaran ke 5-6. 

VIII B 

Rabu, 

30 April 2014 

Tes akhir kemampuan pemecahan masalah kelas 

eksperimen jam pelajaran ke 1-2. 

VIII D 
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SILABUS 

Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Kendal 

Kelas/ Semester : VIII (delapan)/ Dua 

Mata Pelajaran : Matematika 

Standar Kompetensi : Geometri dan Pengukuran 

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

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

kompetensi 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

5.3 Menghitung 

luas permukaan 

dan volum 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas. 

Luas dan 

Volum Kubus 

dan balok. 

1. Diskusi 

menemukan 

rumus luas 

kubus dan 

balok. 

1. Menemukan rumus 

luas permukaan 

kubus dan balok. 

2. Menghitung luas 

permukaan kubus. 

3. Menghitung luas 

permukaan balok. 

Tes 

tertulis 

Soal 

Uraian 

1. Tuliskan rumus luas 

permukaan kubus dan 

balok! 

2. Tentukan luas permukaan 

dari sebuah kubus yang 

panjang sisinya 8cm! 

3. Sebuah balok memiliki 

panjang 16 cm, lebar 10 cm, 

dan tinggi 6 cm. Tentukan 

luas permukaan balok 

tersebut!  

8x40 

menit 

1. Buku BSE 

Matemati-

ka Kelas 

VIII; 

2. Media 

Pembelaja

ran Mouse 

Mischief; 

3. LKPD; 

4. PR; 

5. Latihan; 

6. Kuis. 2. Diskusi 

menemukan 

rumus 

4. Menemukan rumus 

volum kubus dan 

balok. 

Tes 

tertulis 

Soal 

Uraian 

4. Tuliskan rumus volum 

kubus dan balok! 

5. Tentukan volum kubus 

L
am

p
iran

 1
2

 

 



106 
 

1
0
6
 

 

volum kubus 

dan balok. 

5. Menghitung volum 

kubus. 

6. Menghitung volum 

balok. 

yang luas permukaannya 

294 cm
3
! 

6. Tentukan volum balok yang 

memiliki panjang 3 dm, 

lebar 15 cm, dan tinggi 12 

cm! 

3. Diskusi 

menyelesai-

kan soal-soal 

yang 

berkaitan 

dengan luas 

dan volum 

kubus dan 

balok. 

7. Menyelesaikan soal-

soal yang berkaitan 

dengan kehidupan 

sehari-hari 

mengenai luas dan 

volum permukaan 

kubus dan balok. 

Tes 

tertulis 

Soal 

uraian 

 

7. Andre akan membuat 

akuarium tanpa tutup untuk 

6 ekor ikan yang baru 

dibelinya dengan ukuran 85 

cm x 60 cm x 50 cm. Jika 

harga kaca Rp 27.000,00 

per meter persegi, 

berapakah dana yang 

diperlukan Anton untuk 

membeli kaca sebagai 

bahan pembuatan akuarium 

tersebut? 

 Semarang,     Maret 2014 

 Peneliti, 

 

 

 Istirita Yuniastuti 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN I 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kendal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / 2 (genap) 

Jumlah pertemuan  : 3 x Pertemuan 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5. 3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan 

limas. 

 

C. INDIKATOR 

5.3.1 Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

5.3.2 Menghitung luas permukaan kubus. 

5.3.3 Menghitung luas permukaan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) berbantuan Mouse Mischief peserta didik dapat:  

1) Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2) Menghitung luas permukaan kubus. 

3) Menghitung luas permukaan balok. 

 

Pendidikan karakter peserta didik yang diharapkan: 

1. Disiplin 

Lampiran 13 
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2. Kerjasama 

3. Bertanggung jawab 

4. Saling menghargai 

 

E. MATERI AJAR 

1. Luas permukaan kubus dan balok 

Luas permukaan kubus dan balok adalah jumlah luas seluruh sisi 

kubus atau balok.  

a. Luas permukaan kubus  

L = 6s
2 

dengan L = luas permukaa kubus  

 s  = panjang rusuk kubus  

b. Luas permukaan balok  

L = 2(pxl) + 2(lxt) + 2(pxt)  

   = 2 (pl+lt+pt) 

 

dengan L = luas permukaa balok  

   p  =  panjang balok  

    l =  lebar balok  

    t =  tinggi balok  

 

F. ALOKASI WAKTU 

3 x 40 menit 

 

G. METODE DAN MODEL  PEMBELAJARAN 

Metode      : Diskusi kelompok, kontruktivis dan tanya jawab. 

Model pembelajaran  : Number Head Together (NHT) yang terintegrasi 

dengan program Mouse Mischief. 
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H. LANGAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Langkah-langkah Pembelajaran 

PKB/ 

EEK 

10 menit 1. Pendahuluan  

 1. Guru datang ke kelas dan memulai pelajaran tepat waktu 

dengan disiplin. 

2. Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin berdoa untuk menanamkan sikap 

religius pada peserta didik. 

3. Guru menanyakan kehadiran peserta didik dan 

memeriksa kondisi kelas. Pada kegiatan ini peserta didik 

dibiasakan untuk bersikap jujur dan disiplin. 

4. Peserta didik diminta menyiapkan perlengkapan yang 

akan digunakan untuk pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan materi pokok dalam pembelajaran.  

“Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu 

luas kubus dan balok”. 

6. Bersama peserta didik guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang akan dicapai untuk 

menambah rasa ingin tahu peserta didik.  

“Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, 

ibu harap kalian dapat menghitung luas permukaan 

kubus dan balok.”  

7. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

diterapkan.  

“Pada pertemuan kali ini ibu akan menggunakan model 

pembelajaran NHT dengan bantuan Mouse Mischief dan 

LKPD”. 

8. Peserta didik diberi motivasi mengenai manfaat materi 

luas kubus dan balok dan masalah kontekstual berkenaan 

Disiplin 

 

Religius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 
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dengan materi ini. 

Masalah: 

Sebuah jaring-jaring kotak kardus berbentuk kubus 

memiliki luas 1350 cm . Jika kardus tersebut dibentuk 

menjadi kotak untuk kado ulang tahun, tentukan panjang 

rusuk kotak tersebut. 

9. Melalui kegiatan tanya jawab, guru melakukan apersepsi 

dengan memberi pertanyaan kepada peserta didik untuk 

menyebutkan benda-benda yang berbentuk kubus dan 

balok, luas persegi dan persegipanjang, dan menggambar 

jaring-jaring kubus dan balok. 

 

 

 

 

 

 

 

`105 menit 2. Kegiatan Inti  

 1. Guru menyiapakan LKPD dan media Mouse Mischief. 

Kemudian guru memulai menggunakan model 

pembelajaran NHT. 

a. NHT 1: Numbering 

(1) Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 

beberapa kelompok yang heterogen. 

(2) Setiap kelompok diberi kesempatan memberi 

nama kelompoknya dan harus berkaitan dengan 

matematika dan mouse yang akan digunakan 

dalam pembelajaran. 

(3) Setiap anggota kelompok diberi nomor yang 

berbeda-beda yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap 

anggota kelompok menggunakan identitas yang 

telah disiapkan guru. 

Dalam kegiatan ini peserta didik dilatih untuk 

bersikap bertanggung jawab, kreatif, dan 

bekerjasama.  

b. NHT 2: Questioning 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

Kreatif 

Kerjasama 

 

Tanggung 

jawab 
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(1) Peserta didik mengerjakan LKPD sesuai 

petunjuk yang telah diberikan oleh guru. 

(2) Guru memberikan tanya jawab dan peserta didik 

mengikuti presentasi dengan mouse pada 

kelompok mereka.  

c. NHT 3: Heads Together 

(1) Peserta didik melakukan eksplorasi dengan 

mengerjakan LKPD secara berkelompok. 

(2) Dalam kegiatan elaborasi guru memfasilitasi 

peserta didik secara berkelompok dalam 

mengerjakan LKPD guna menemukan rumus 

luas permukaan kubus dan balok dan 

menghitung luas kubus dan balok. 

(3) Guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban 

LKPD peserta didik. 

(4) Guru bersama peserta didik menyelesaikan 

masalah yang disajikan diawal pembelajaran. 

d. NHT 4: Answering 

(1) Guru memimpin diskusi kecil dan peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

dengan menggunakan mouse mischief. 

(2) Guru memanggil salah satu nomor untuk 

menjawab dan menyelesaikan soal pada layar 

dengan menggunakan mouse mischief pada 

masing-masing kelompok. 

(3) peserta didik yang dipanggil nomornya, 

mengeklik jawaban dengan mouse pada layar 

tunggal. Peserta didik yang lain memperhatikan 

dan memeriksa jawabannya. 

2. Guru memberi penguatan dan konfirmasi serta pujian 

terhadap kelompok yang berhasil dan memberi semangat 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

Kerjasama 

 

 

 

Konfirmasi 

 

Kerjasama 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Konfirmasi 
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jika ada kelompok yang belum berhasil. Pada tahap ini 

guru memberi apresiasi dan motivasi kepada peserta 

didik. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 

ingin bertanya. 

4. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara mandiri 

oleh peserta didik. 

 

 

 

 

 

Mandiri 

5 menit 3. Penutup  

 1. Peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja 

peserta didik.  

3. Guru membimbing peserta didik melakukan refleksi 

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut.  

Hari ini apa saja yang telah kita pelajari?  

Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Mengapa? 

Apakah kalian semua sudah bisa menghitung luas kubus 

dan balok?  

Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini?  

Apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? 

4. Guru memberikan PR 

5. Guru menyampaiakan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya yaitu tentang volum kubus dan 

balok. 

6. Guru memotivasi peserta didik. 

7. Guru menanamkan sikap religius dengan menutup 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

8. Guru meninggalkan kelas dengan tepat waktu. 

Konfirmasi 

 

Umpan 

balik 

 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Religius 

Disiplin 
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I. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

a. Sumber Belajar 

(1) Sukino.2008.Matematika untuk SMP Kelas VIII.Jakarta:Erlangga. 

(2) Nurharini,  Dewi  dan  Tri  Wahyuni.  2008. Matematika  Konsep  

dan Aplikasinya  untuk  Kelas  VIII  Semester  2  (BSE).  Jakarta:  

Pusat  

b. Media atau Alat  : Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), LCD, 

komputer, papan tulis, dan Spidol. 

 

J. PENILAIAN 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : pengerjaan LKPD  

Tes akhir : Kuis 

Teknik Penilaian  : Nilai = skor total ×10 

 

   Kendal,   April 2014 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran         Praktikan 

 

 

(Djoko Swamintoro)           (Istirita Yuniastuti) 

NIP. 19560911 197901 1 004                                                   NIM.4101410110 

 

 

Instrumen Penilaian 

KUIS 

Alokasi waktu: 10 menit 

Pak Reno ingin membuat sebuah kotak perkakas tanpa tutup berbentuk kubus 

dengan ukuran sisi 50 cm × 50 cm. Ia ingin membuatnya dari bahan kayu seharga 

Rp 10.000,- per 1000 cm
2
. Berapakah uang yang harus Pak Reno keluarkan untuk 

membeli kayu? 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 2 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kendal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / 2 (genap) 

Jumlah pertemuan  : 3 x Pertemuan 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5. 3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan 

limas. 

 

C. INDIKATOR 

5.3.4 Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

5.3.5 Menghitung volum kubus. 

5.3.6 Menghitung volum balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) berbantuan Mouse Mischief peserta didik dapat: 

1) Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

2) Menghitung volum kubus. 

3) Menghitung volum balok. 

 

Pendidikan karakter peserta didik yang diharapkan: 

1. Disiplin 
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2. Kerjasama 

3. Bertanggung jawab 

4. Saling menghargai 

 

E. MATERI AJAR 

 Volum kubus dan balok  

a. Volum kubus  

V= rusuk x rusuk x rusuk  

            = s x s x s  

           = s
3
  

b. Volum balok  

V= panjang x lebar x tinggi  

          = p x l x t 

 

F. ALOKASI WAKTU 

3 x 40 menit 

 

G. METODE DAN MODEL  PEMBELAJARAN 

Metode      : Diskusi kelompok, kontruktivis dan tanya jawab. 

Model pembelajaran  : Number Head Together (NHT) yang terintegrasi 

dengan program Mouse Mischief. 

 

H. LANGAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Langkah-langkah Pembelajaran 

PKB/ 

EEK 

10 menit 1. Pendahuluan  

 1. Guru datang ke kelas dan memulai pelajaran tepat waktu 

dengan disiplin. 

2. Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin berdoa untuk menanamkan sikap 

Disiplin 

 

Religius 
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religius pada peserta didik. 

3. Guru menanyakan kehadiran peserta didik dan 

memeriksa kondisi kelas. Pada kegiatan ini peserta didik 

dibiasakan untuk bersikap jujur dan disiplin. 

4. Peserta didik diminta menyiapkan perlengkapan yang 

akan digunakan untuk pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan materi pokok dalam pembelajaran.  

“Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu 

volum kubus dan balok”. 

6. Bersama peserta didik guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang akan dicapai untuk 

menambah rasa ingin tahu peserta didik.  

“Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, 

ibu harap kalian dapat menghitung volum kubus dan 

balok.”  

7. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

diterapkan.  

“Pada pertemuan kali ini ibu akan menggunakan model 

pembelajaran NHT dengan bantuan Mouse Mischief dan 

LKPD”. 

8. Peserta didik diberi motivasi mengenai manfaat materi 

luas kubus dan balok dan masalah kontekstual berkenaan 

dengan materi ini. 

Masalah: 

Diketahui akuarium berbentuk kubus dengan ukuran 

panjang rusuknya 60 cm. 

Berapakah volum akuarium? 

9. Melalui kegiatan tanya jawab, guru melakukan apersepsi 

dengan memberi pertanyaan kepada peserta didik untuk 

menyebutkan rumus luas kubus dan balok, dan luas 

persegi dan persegipanjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 
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105 menit 2. Kegiatan Inti  

 1. Guru menyiapakan LKPD dan media Mouse Mischief. 

Kemudian guru memulai menggunakan model 

pembelajaran NHT. 

a. NHT 1: Numbering 

(1) Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 

beberapa kelompok yang heterogen. 

(2) Setiap kelompok diberi kesempatan memberi 

nama kelompoknya dan mouse yang akan 

digunakan dalam mengikuti pembelajaran. 

(3) Setiap anggota kelompok diberi nomor yang 

berbeda-beda yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap 

anggota kelompok menggunakan identitas yang 

telah disiapkan guru. 

Dalam kegiatan ini peserta didik dilatih untuk 

bersikap bertanggung jawab, kreatif, dan 

bekerjasama. 

b. NHT 2: Questioning 

(1) Peserta didik mengerjakan LKPD sesuai 

petunjuk yang telah diberikan oleh guru. 

(2) Guru memberikan tanya jawab dan peserta didik 

mengikuti presentasi dengan mouse pada 

kelompok mereka.  

c. NHT 3: Heads Together 

(1) Peserta didik melakukan eksplorasi dengan 

mengerjakan LKPD secara berkelompok. 

(2) Dalam kegiatan elaborasi guru memfasilitasi 

peserta didik secara berkelompok dalam 

mengerjakan LKPD guna menemukan rumus 

volum kubus dan balok dan menghitung volum 

kubus dan balok. 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

Kreatif 

Kerjasama 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

Kerjasama 
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(3) Guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban 

LKPD peserta didik. 

(4) Guru bersama peserta didik menyelesaikan 

masalah yang disajikan diawal pembelajaran. 

d. NHT 4: Answering 

(1) Guru memimpin diskusi kecil dan peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

dengan menggunakan mouse mischief. 

(2) Guru memanggil salah satu nomor untuk 

menjawab dan menyelesaikan soal pada layar 

dengan menggunakan mouse mischief pada 

masing-masing kelompok. 

(3) peserta didik yang dipanggil nomornya, 

mengeklik jawaban dengan mouse pada layar 

tunggal. Peserta didik yang lain memperhatikan 

dan memeriksa jawabannya. 

2. Guru memberi penguatan dan konfirmasi serta pujian 

terhadap kelompok yang berhasil dan memberi semangat 

jika ada kelompok yang belum berhasil. Pada tahap ini 

guru memberi apresiasi dan motivasi kepada peserta 

didik. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 

ingin bertanya. 

4. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara mandiri 

oleh peserta didik. 

Konfirmasi 

 

Kerjasama 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

5 menit 3. Penutup  

 1. Peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja 

peserta didik.  

Konfirmasi 

 

Umpan 

balik 
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3. Guru membimbing peserta didik melakukan refleksi 

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut.  

Hari ini apa saja yang telah kita pelajari?  

Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Mengapa? 

Apakah kalian semua sudah bisa menghitung volum 

kubus dan balok?  

Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini?  

Apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? 

4. Guru memberikan PR 

5. Guru menyampaiakan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya yaitu tentang menyelesaikan soal-

soal yang berkaitang dengn luas dan volum kubus dan 

balok. 

6. Guru memotivasi peserta didik. 

7. Guru menanamkan sikap religius dengan menutup 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

8. Guru meninggalkan kelas dengan tepat waktu. 

 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Religius 

Disiplin 

 

 

I. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

a. Daftar Pustaka 

(1) Sukino.2008.Matematika untuk SMP Kelas VIII.Jakarta:Erlangga. 

(2) Nurharini,  Dewi  dan  Tri  Wahyuni.  2008. Matematika  Konsep  

dan Aplikasinya  untuk  Kelas  VIII  Semester  2  (BSE).  Jakarta:  

Pusat  

b. Media atau Alat  : Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), LCD, 

komputer, papan tulis, dan Spidol. 
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J. PENILAIAN 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : pengerjaan LKPD  

Tes akhir : Kuis 

Teknik Penilaian  : Nilai = skor total ×10 

 

 

   Kendal,   April 2014 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran         Praktikan 

 

 

(Djoko Swamintoro)           (Istirita Yuniastuti) 

NIP. 195609111979011004                                                   NIM.4101410110 

 

 

 

Instrumen Penilaian 

KUIS 

Alokasi waktu: 10 menit 

Perhatikan gambar ilustrasi sebuah kolam renang seperti di bawah ini. Permukaan 

kolam renang berbentuk persegipanjang dengan panjang 20 m, lebar 10 m. Kolam 

tersebut terdiri dari 2 bagian yaitu bagian dalam dan bagian dangkal. Hitunglah 

berapa liter air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam renang tersebut? 

 

 

 

 

 

 

20 m 

10 m 

1 m 

5 m 

3 m 
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 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN PERTEMUAN 3 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 2 Kendal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VIII / 2 (genap) 

Jumlah pertemuan  : 2 x Pertemuan 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

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

bagiannya, serta menentukan ukurannya.  

 

B. KOMPETENSI DASAR 

5. 3 Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan 

limas. 

 

C. INDIKATOR 

5.3.7 Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari mengenai luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) berbantuan Mouse Mischief peserta didik dapat menyelesaikan 

soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai luas 

permukaan dan volum kubus dan balok. 

Pendidikan karakter peserta didik yang diharapkan: 

1. Disiplin 

2. Kerjasama 

3. Bertanggung jawab 

4. Saling menghargai 
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E. MATERI AJAR 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari 

mengenai luas dan volum kubus dan balok. 

Contoh: 

Rina akan memberi hadiah berupa notebook kepada adiknya. Notebook 

tersebut diletakkan pada suatu kardus yang berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk kardus adalah 0,4 meter. Kardus tersebut akan dibungkus 

menggunakan kertas kado. Berapa luas kertas kado minimal yang 

diperlukan untuk membungkus kardus yang  berisi notebook dengan rapi 

dan tanpa lipatan ?  

Penyelesaian: 

Diketahui  : Panjang rusuk kardus =  0, 4 m. 

    Ditanyakan : Luas kertas kado minimal yang diperlukan untuk 

membungkus kardus yang berisi notebook  dengan rapi dan 

tanpa lipatan? 

Jawab : 

Luas permukaan kubus = 6 s
2
 

Luas permukaan kubus = luas kertas kado 

Sehingga luas kertas kado = 6 s
2
 

 = 6 (0,4)
 2

 

 = 6 (0, 16) 

 = 0, 96 m
2
 

Jadi luas kertas kado minimal yang diperlukan untuk membungkus kardus 

yang berisi notebook dengan rapi tanpa lipatan adalah 0, 96 m
2
 atau 9600 

cm
2
 .  

 

F. ALOKASI WAKTU 

2 x 40 menit 

 

G. METODE DAN MODEL  PEMBELAJARAN 

Metode      : Diskusi kelompok, kontruktivis dan tanya jawab. 
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Model pembelajaran  : Number Head Together (NHT) yang terintegrasi 

dengan program Mouse Mischief. 

 

H. LANGAH – LANGKAH PEMBELAJARAN 

Alokasi 

Waktu 
Langkah-langkah Pembelajaran 

PKB/ 

EEK 

10 menit 1. Pendahuluan  

 1. Guru datang ke kelas dan memulai pelajaran tepat waktu 

dengan disiplin. 

2. Guru mengucapkan salam dan meminta salah satu peserta 

didik untuk memimpin berdoa untuk menanamkan sikap 

religius pada peserta didik. 

3. Guru menanyakan kehadiran peserta didik dan 

memeriksa kondisi kelas. Pada kegiatan ini peserta didik 

dibiasakan untuk bersikap jujur dan disiplin. 

4. Peserta didik diminta menyiapkan perlengkapan yang 

akan digunakan untuk pembelajaran. 

5. Guru menyampaikan materi pokok dalam pembelajaran.  

“Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu 

menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang luas dan 

volum kubus dan balok”. 

6. Bersama peserta didik guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator yang akan dicapai untuk 

menambah rasa ingin tahu peserta didik.  

“Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, 

ibu harap kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang 

diberikan.”  

7. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

diterapkan.  

“Pada pertemuan kali ini ibu akan menggunakan model 

Disiplin 

 

Religius 
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pembelajaran NHT dengan bantuan Mouse Mischief dan 

LKPD”. 

8. Peserta didik diberi motivasi mengenai manfaat materi 

luas kubus dan balok dan masalah kontekstual berkenaan 

dengan materi ini. 

Masalah: 

Rina akan memberi hadiah berupa notebook kepada 

adiknya. Notebook tersebut diletakkan pada suatu kardus 

yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk kardus 

adalah 0,4 meter. Kardus tersebut akan dibungkus 

menggunakan kertas kado. Berapa luas kertas kado 

minimal yang diperlukan untuk membungkus kardus 

yang  berisi notebook dengan rapi dan tanpa lipatan ?  

9. Melalui kegiatan tanya jawab, guru melakukan apersepsi 

dengan memberi pertanyaan kepada peserta didik untuk 

menyebutkan rumus luas permukaan dan volum kubus 

dan balok. 

 

 

Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 menit 2. Kegiatan Inti  

 1. Guru menyiapakan LKPD dan media Mouse Mischief. 

Kemudian guru memulai menggunakan model 

pembelajaran NHT. 

a. NHT 1: Numbering 

(1) Guru mengelompokkan peserta didik menjadi 

beberapa kelompok yang heterogen dimana 

masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota. 

(2) Setiap kelompok diberi kesempatan memberi 

nama kelompoknya. 

(3) Setiap peserta didik diberi nomor yang berbeda-

beda yaitu 1 sampai dengan 30.  

Dalam kegiatan ini peserta didik dilatih untuk 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 

 

Kreatif 

Kerjasama 

 

Tanggung 

jawab 
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bersikap bertanggung jawab, kreatif, dan 

bekerjasama.  

b. NHT 2: Questioning 

(1) Peserta didik mengerjakan LKPD sesuai 

petunjuk yang telah diberikan oleh guru. 

(2) Guru memberikan tanya jawab dan peserta didik 

mengikuti presentasi dengan mouse pada 

kelompok mereka.  

c. NHT 3: Heads Together 

(1) Peserta didik melakukan eksplorasi dengan 

mengerjakan LKPD secara berkelompok. 

(2) Dalam kegiatan elaborasi guru memfasilitasi 

peserta didik secara berkelompok dalam 

mengerjakan LKPD guna menyelesaikan soal-

soal yang berkaitan dengan luas permukaan dan 

volum kubus dan balok. 

(3) Guru melakukan konfirmasi terhadap jawaban 

LKPD peserta didik. 

(4) Guru bersama peserta didik menyelesaikan 

masalah yang disajikan diawal pembelajaran. 

d. NHT 4: Answering 

(1) Guru memimpin diskusi kecil dan peserta didik 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

dengan menggunakan mouse mischief. 

(2) Guru memanggil salah satu nomor untuk 

menjawab dan menyelesaikan soal pada layar 

dengan menggunakan mouse mischief. 

(3) peserta didik yang dipanggil nomornya, 

mengeklik jawaban dengan mouse pada layar 

tunggal. Peserta didik yang lain memperhatikan 

dan memeriksa jawabannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

Kerjasama 

Konfirmasi 

 

Kerjasama 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

Tanggung 

jawab 
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2. Guru memberi penguatan dan konfirmasi serta pujian 

terhadap peserta didik yang berhasil dan memberi 

semangat jika ada peserta didik yang belum bisa 

mengerjaka. Pada tahap ini guru memberi apresiasi dan 

motivasi kepada peserta didik. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik yang 

ingin bertanya. 

4. Guru memberikan kuis untuk dikerjakan secara mandiri 

oleh peserta didik. 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Mandiri 

5 menit 3. Penutup  

 1. Peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan materi 

yang sudah dipelajari. 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja 

peserta didik.  

3. Guru membimbing peserta didik melakukan refleksi 

dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut.  

Hari ini apa saja yang telah kita pelajari?  

Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Mengapa? 

Apakah kalian semua sudah bisa menyelesaikan soal-soal 

yang berkaitan dengan luas dan volum kubus dan balok?  

Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini?  

Apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan? 

4. Guru memberikan PR 

5. Guru menyampaiakan materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya yaitu ulangan mengenai kubus dan 

balok. 

6. Guru memotivasi peserta didik. 

7. Guru menanamkan sikap religius dengan menutup 

pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

8. Guru meninggalkan kelas dengan tepat waktu. 

Konfirmasi 

 

Umpan 

balik 

 

Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi 

Religius 

Disiplin 
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I. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

a. Daftar Pustaka 

(1) Sukino.2008.Matematika untuk SMP Kelas VIII.Jakarta:Erlangga. 

(2) Nurharini,  Dewi  dan  Tri  Wahyuni.  2008. Matematika  Konsep  

dan Aplikasinya  untuk  Kelas  VIII  Semester  2  (BSE).  Jakarta:  

Pusat  

c. Media atau Alat  : Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), LCD, 

komputer, papan tulis, dan Spidol. 

 

J. PENILAIAN 

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : pengerjaan LKPD  

Tes akhir : Kuis 

Teknik Penilaian  : Nilai = skor total ×10 

 

 

 

   Kendal,   April 2014 

 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran         Praktikan 

 

 

(Djoko Swamintoro)           (Istirita Yuniastuti) 

NIP. 195609111979011004                                                   NIM.4101410110 

 

 NIM. 4101410110 

  

1
0
6
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS KONTROL  

   
  Nama Sekolah : SMPN 2 Kendal 

    Mata Pelajaran : Matematika 

    Kelas  :     VIII (Delapan) 

    Semester : 2 (Dua) 

 

 

Standar Kompetensi : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

 

Kompetensi Dasar  : 5.3. Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, 

prisma dan limas. 

 

Alokasi Waktu  : 8  jam pelajaran (3 pertemuan). 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

- Pertemuan Pertama  

 a. Peserta didik dapat menemukan rumus untuk menghitung luas permukaan 

kubus dan balok. 

- Pertemuan kedua 

 a. Peserta didik dapat menemukan rumus untuk menghitung volume kubus dan 

balok.. 

- Pertemuan ketiga 

 a. Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari mengenai luas dan volume kubus dan balok. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

B. Materi Ajar  

   a. Menghitung luas permukaan (sisi) kubus dan balok. 

 b. Menemukan dan menghitung volume kubus dan balok. 

 

C.  Metode dan Model Pembelajaran 

 Metode: Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. 

 Model  : Pembelajaran ekspositori 

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

 Pertemuan Pertama  
 Pendahuluan  : - Apersepsi : Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

     - Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan 

tentang pentingnya mempelajari materi ini. 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

Lampiran 14 
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 Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru 

mengenai cara menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan 

kubus dan balok (Bahan: buku paket, yaitu buku Matematika SMPKelas 

VIII Semester 2, mengenai menghitung luas permukaan (sisi) kubus dan 

balok, kemudian antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi 

tersebut.          

 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan 

mengenai cara menggunakan rumus untuk menghitung luas permukaan 

kubus dan balok. 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 

buku paket pada mengenai cara menghitung luas permukaan kubus dan 

mengenai cara menghitung luas permukaan balok.  

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari “Bekerja Aktif“ dalam buku 

paket mengenai penemuan rumus luas permukaan (sisi) kubus dan balok. 

 materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang 

jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  

 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 
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 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

Kegiatan Akhir 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik. 

 Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi 

Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket yang belum 

terselesaikan/dibahas di kelas 

 

 Pertemuan kedua  

 Pendahuluan  : - Apersepsi : Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

     - Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan 

tentang pentingnya mempelajari materi ini. 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru 

mengenai cara menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus dan 

balok.(Bahan: buku paket, yaitu buku Matematika SMPKelas VIII 

Semester 2, mengenai menemukan volume kubus dan balok), kemudian 

antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi tersebut.          

 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan 

mengenai cara menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus dan 

balok. 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 

buku paket pada mengenai cara menghitung volume kubus dan mengenai 

cara menghitung volume balok. 

 materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang 

jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  
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 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

Kegiatan Akhir 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik. 

 Peserta didik dan guru menyimak dan membahas “Refleksi Matematika“ 

pada. 
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 Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi 

Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket yang belum 

terselesaikan/dibahas di kelas. 

  

 Pertemuan ketiga  

Pendahuluan  : - Apersepsi : Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

- Memotivasi peserta didik dengan memberi penjelasan 

tentang pentingnya mempelajari materi ini. 

 Kegiatan Inti: 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Peserta didik diberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru 

mengenai cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas dan 

volume kubus dan balok, (Bahan: buku paket, yaitu buku Matematika 

SMP Kelas VIII Semester 2, mengenai menemukan volume kubus dan 

balok), kemudian antara peserta didik dan guru mendiskusikan materi 

tersebut.          

 Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan 

mengenai cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari mengenai luas dan volume kubus dan balok. 

 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam 

buku paket pada mengenai cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari mengenai luas dan volume kubus dan balok. 

 materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang 

jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 

 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

 melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

 Peserta didik mengerjakan soal-soal dari “Cek Pemahaman“ dalam buku 

paket hal.229 mengenai penghitungan luas dan volume kubus dan balok. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal  dalam buku paket. 

 Peserta didik mengerjakan beberapa soal dari “Kompetensi Berkembang 

Melalui Latihan“ dalam buku paket mengenai penghitungan volume kubus 

dan balok, kemudian peserta didik dan guru secara bersama-sama 

membahas beberapa jawaban soal tersebut. 

 Peserta didik diingatkan untuk mempelajari kembali materi mengenai 

kubus dan balok untuk menghadapi ulangan pada pertemuan berikutnya. 

 memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

 memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 



133 
 

1
3
3
 

 

 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual 

maupun kelompok; 

 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 

 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber, 

 memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, 

 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab 

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan 

menggunakan bahasa yang baku dan benar; 

 membantu menyelesaikan masalah; 

 memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

 memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh; 

 memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum 

berpartisipasi aktif.  

 

Kegiatan Akhir 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan  pelajaran; 

 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 

 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 

tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik. 

 Peserta didik diberikan pekerjaan rumah (PR) dari soal-soal “Kompetensi 

Berkembang Melalui Latihan” dalam buku paket yang belum 

terselesaikan/dibahas di kelas, serta soal-soal dari “Evaluasi Mandiri“, 

serta  “Portofolio“. 

 

E.  Alat dan Sumber Belajar 

Sumber :  

- Buku paket, yaitu buku Matematika SMPKelas VIII Semester 2. 

- Buku referensi lain. 

Alat : 
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- Kondisional 

 

 F. Penilaian Hasil Belajar .   

Tes awal  : tidak ada 

Tes dalam proses : lisan dan tertulis  

Tes akhir : Kuis 

 

 

  

   

Mengetahui, 

Kepala SMP N 2 Kendal 

 

 

 

( Sri Hardanto, S.Pd, M.M.) 

NIP. 19621201 198803 1 022 

 Kendal ,   Juli 2013 

Guru Mapel Matematika. 

 

 

 

( Djoko Swamintoro) 

NIP. 19560911 197901 1 004 
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LUAS KUBUS DAN BALOK 

 
Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar: 

5.3. Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

Tujuan: 

Setelah mengerjakan LKPD, peserta didik dapat: 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

2. Menghitung rumus luas permukaan kubus 

3. Menemukan rumus luas permukaan balok 

4. Menghitung rumus luas permuukaan balok.  

Petunjuk: Waktu: 45 menit 

Ingat Kembali! 

 
Gambarkan 3 buah jaring-jaring kubus yang berbeda! 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo ingat!!! 

Berbentuk apakah bangun di samping? 

Nama Kelompok : 
1. 4. 
2. 5.  
3.    6. 

KEGIATAN AWAL 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD) 

Lampiran 15 
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Perhatikan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Diketahui panjang rusuk kubus adalah s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut dan jaawablah pertanyaan! 

Bangun di samping berbentuk . . . .  

Panjang sisinya adalah . . . .  

Luasnya adalah . . . . 

S 

S 

KEGIATAN INTI 

G

A 

C

A 

 

F

A 

C

A 

 

E 

G

A 

C

A 

 

H 

A 

C

A 

C

A 

 

D 

B

A 

E 
F

A 

C

A 

 

E

e 

H 

H 
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Penyelesaian : 

Jika kubus tersebut memiliki panjang rusuk s, maka 

Berbentuk apakah sisi kubus? ..... 

Apakah bentuk dan ukurannya sama? ...... 

Berapakah jumlah sisi pada kubus? ..... 

Apakah rumus untuk mencari luas sisi kubus? ..... 

luas permukaan kubus      

            

              ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tuliskan rumus luas permukaan kubus! 

8. Tentukan luas permukaan dari sebuah kubus yang panjang sisinya 8cm! 

9. Sebuah jaring-jaring kotak kardus berbentuk kubus memiliki luas 1350 cm . Jika kardus 

tersebut dibentuk menjadi kotak untuk kado ulang tahun, tentukan panjang rusuk kotak 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi rumus luas permukaan kubus dengan panjang 

rusuk s adalah, 

Luas kubus = ......................... 

KEGIATAN PENUTUP 

Soal 
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Penyelesaian : 
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Ingat Kembali! 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarkan 3 buah jaring-jaring balok yang berbeda! 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN AWAL 

LUAS PERMUKAAN BALOK 

Ayo ingat!!! 

Berbentuk apakah bangun di samping? 
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Perhatikan di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut dan jaawablah pertanyaan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika balok tersebut memiliki panjang = p, lebar = l, dan tinggi = t, maka 

Ada berapa sisi pada balok? ..... 

Berbentuk apakah sisi pada balok tersebut? ...... 

Apakah bentuk dan ukuran sisi pada balok sama? ..... 

Apakah terdapat sisi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama? ..... 

Sebutkan! ........................................................................................................... 

Perhatikan gambar (b)! Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi panjang 

pada bangun balok? ..... 

Berapa banyak persegipanjang dari setiap jenis ukurannya? ....... 

 

Bangun di samping berbentuk . . . .  

Panjangnya adalah . . . . 

Lebarnya adalah . . . .   

Luasnya adalah . . . . 

KEGIATAN INTI 

(a) 
(b) 
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Perhatikan gambar (b)! 

a. Berapa luas persegi panjang 1? 

Panjang = ..... 

Lebar  = ..... 

Luas = ..... 

b. Berapa luas persegi panjang 2? 

Panjang = ..... 

Lebar  = ..... 

Luas = ..... 

c. Berapa luas persegi panjang 3? 

Panjang = ..... 

Lebar  = ..... 

Luas = ..... 

Berapa jumlah luas gambar (b)? 

(2 x luas 1) + (2 x luas 2) + (2 x luas 3) = 2 x (......) + 2 x (......) + 2 x (......) 

  = 2 x ( ...... + ...... + ......) 

Berapa luas balok pada gambar (a)?  

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

Jadi, berapa luas permukaan balok? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi rumus luas permukaan balok dengan panjang = 

p, lebar = l, dan tinggi = t adalah, 

Luas balok = 2 x ( ...... + ...... + ......) 

KEGIATAN PENUTUP 
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Penyelesaian : 

 

1.  Tuliskan rumus luas permukaan balok! 

2. Sebuah balok memiliki panjang 16 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukan luas 

permukaan balok tersebut!  

3. Sebuah jaring-jaring balok adalah 430 cm . Jika jaring-jaring tersebut dibuat balok dengan 

panjang 10 cm dan lebar 5 cm, tentukan tinggi rusuk balok tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Ingat Kembali! 

Cermati permasalahan berikut ini! 

Pak Tono mempunyai usaha souvenir. Dalam acara pernikahan yang akan diadakan oleh 

temannya, Pak Tono mendapatkan pesanan untuk membuat souvenir berupa cangkir. 

Cangkir-cangkir tersebut dimasukkan kedalam kotak berbentuk kubus agar tidak mudah 

pecah. Untuk memudahkan Pak Tono membawa kotak-kotak souvenir maka kotak 

tersebut dimasukkan kedalam kardus besar. Pak Tono membuat kardus yang pas untuk 

menampung kotak souvenit tersebut sehingga tidak ada bagian yang kosong. 

 

Dapatkah kalian membantu Pak Tono? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang dialami Pak Tono adalah salah satu manfaat kita menemukan rumus 

volum kubus. 

Nama Kelompok : 
1. 4. 
2. 5. 
3. 6.  
 

KEGIATAN AWAL 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD) 

VOLUM KUBUS DAN BALOK 

 
Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar: 

5.3. Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

Tujuan: 

Setelah mengerjakan LPDS, peserta didik dapat: 

5. Menemukan rumus volum kubus 

6. Menghitung rumus volum kubus 

7. Menemukan rumus volum balok 

8. Menghitung rumus volum balok.  

Petunjuk: Waktu: 45 menit 

Ayo ingat!!! 
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Untuk membantu Pak Tono menemukan solusi dari permasalahan tersebut, 

mari kita temukan rumus volum kubus! 

Perhatikan ilustrasi gambar tersebut! 

 

Kotak souvenir = kubus satuan = 1 satuan panjang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pada gambar a. Berapa banyak kubus pada baris pertama? . . . . . 

b. Berapa banyak kubus sehingga kubus besar pada gambar b. Dapat terisi 

penuh? . . . . .  

 

 

Berdasarkan kegiatan diatas isilah tabel di bawah ini! 

Ingat! Kubus kecil rusuknya berukuran 1 satuan panjang. 

kubus 
Panjang 

rusuk 

Banyaknya 

kubus kecil 
volum 

 

 

 

... 

Satuan 

panjang 

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

 

 

 

 

 

 

... 

Satuan 

panjang 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

Satuan 

panjang 

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

a b 

KEGIATAN INTI 
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... 

Satuan 

panjang 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi rumus volum kubus dengan panjang rusuk s 

adalah, 

Volum kubus = ......................... 

KEGIATAN PENUTUP 
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Penyelesaian : 

 

1. Tuliskan rumus volum kubus! 

2. Tentukan volum kubus yang luas permukaannya 294 cm
3
! 

3. Diketahui akuarium berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuknya 60 cm. Berapakah 

volum akuarium! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soal 
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Ingat Kembali! 

 

Cermati permasalahan berikut ini! 

Elsa adalah seorang pengusaha roti kering, biasanya dia mengemas rotinya kedalam 

sebuah kaleng roti berbentuk kubus. Menjelang hari raya Idul Fitri, Elsa mendapatkan 

pesanan roti. Untuk memudahkan Elsa dalam memaketkan pesanannya, kaleng-kaleng 

roti tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar. Pengusaha tersebut kebingungan 

memilih kardus yang paling cocok untuk menampung kaleng-kaleng roti sehingga tidak 

ada bagian yang kosong. 

 

Dapatkah kalian membantu Elsa?  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang dialami Elsa adalah salah satu manfaat kita menemukan rumus volum balok. 

 

Untuk membantu Elsa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, mari kita 

temukan rumus volum balok! 

 

Ingatkah kalian?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN AWAL 

VOLUM PERMUKAAN BALOK 

Ayo ingat!!! 

Gambar apakah bangun di samping? . . . . . 

Berapakah volumnya? . . . . . 
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Perhatikan gambar kubus satuan di bawah ini! 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNSUR-UNSUR BALOK 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Model bagung di samping berberntuk . . . . 

b. Alasnya berbentuk . . . . 

c. Panjangnya adalah . . . . 

d. Lebarnya adalah . . . . 

e. Tingginya adalah . . . . 

 

D 

F 

H 

E 

G 

C 

B A 

l 

t 

p 
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Perhatikan gambar (1), (2), dan (3) di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kegiatan di atas, isilah tabel di bawah ini! 

Ingat! Volum kubus kecil berukuran 1 cm3 

Kubus Panjang Lebar Tinggi 
Banyaknya kubus 

kecil 
volum 

 

 

 

 

 

... 

Satuan 

... 

Satuan 

... 

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

... 

satuan 

volum 

 

 

 

 

 

 

... 

Satuan 

... 

Satuan 

... 

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

... 

satuan 

volum 

KEGIATAN INTI 

(a) 
(b) 

(1) 

a. Model bangun di atas 

berbentuk?.......................... 

b. Panjang =  ...   satuan panjang 

c. Panjang =  ...   satuan panjang 

d. Panjang =  ...   satuan panjang 

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

 

(2) 

a. Model bangun di atas 

berbentuk?.................................. 

b. Panjang =  ...   satuan panjang 

c. Panjang =  ...   satuan panjang 

d. Panjang =  ...   satuan panjang 

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

 

(3) 

a. Model bangun di atas berbentuk? 

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

c. Panjang =  ...   satuan panjang 

d. Panjang =  ...   satuan panjang 

e. Panjang =  ...   satuan panjang 

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

Satuan 

... 

Satuan 

... 

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

... 

satuan 

volum 

 

 

 

 

 

 

 

... ... ... - 

... 

satuan 

volum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jadi rumus volum balok dengan panjang = p, lebar = 

l, dan tinggi = t adalah, 

Volum balok = ... x ... x ... 

KEGIATAN PENUTUP 
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Penyelesaian : 

 

4.  Tuliskan rumus volum balok! 

5. Tentukan volum balok yang memiliki panjang 3 dm, lebar 15 cm, dan tinggi 12 cm! 

6. Bella mempunyai kardus yang berbentuk balok dengan ukuran 27 cm x 9 cm x 18 cm, 

Bella ingin memasukkan kubus-kubus kecil yang panjang rusuknya 3 cm ke dalam 

kardus tersebut tanpa ada ruang yang kosong. Berapakah banyaknya kubus-kubus 

kecil yang dibutuhkan Bella untuk memenuhi ruangan kardus tersebut?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Soal 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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Ingat Kembali! 

 

 (i) 

 

  (ii) 

 

s 

s 

s 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Kelompok : 
1. 4. 
2 5. 
3. 6.  
 

KEGIATAN AWAL 

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD) 

LUAS DAN VOLUM KUBUS DAN BALOK 

 
Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar: 

5.3. Menghitung luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

Tujuan: 

Setelah mengerjakan LKPD, siswa dapa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari mengenai luas permukaan dan volum kubus dan balok. 

Petunjuk: Waktu: 30 menit 

Ayo ingat!!! 

a) Luas permukaan kubus jika panjang sisinya s 

adalah  ... × .. 

b) Rumus volum kubus disamping adalah ....... 

a) Jika sebuah balok memiliki panjang p, lebar l, dan 

tinggi t, maka luasnya adalah ... × ( ... + ... + ...) 

b) Volum balok pada gambar (ii)  adalah ... × ... × .... 
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Latihan Soal Luas Kubus dan Balok 

Penyelesaian : 

 

 

1. Rina akan memberi hadiah berupa notebook kepada adiknya. Notebook 

tersebut diletakkan pada suatu kardus yang berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk kardus adalah 0,4 meter. Kardus tersebut akan dibungkus 

menggunakan kertas kado. Berapa luas kertas kado minimal yang diperlukan 

untuk membungkus kardus yang  berisi notebook dengan rapi dan tanpa 

lipatan ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ayah ingin membuat etalase berbentuk balok yang berukuran 200 cm x 50 

cm x 150 cm. Rangka etalase dibuat dari kayu dan permukaannya ditutup 

kaca. Harga kaca Rp 30.000,00 per meter persegi. Ayah mempunyai uang 

Rp 300.000,00. Apakah uang ayah mempunyai sisa untuk membeli kaca yang 

dibutuhkan membuat etalase toko? Jika ada sisa uang, berapa sisa uang 

dari membeli kaca tersebut?  
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Penyelesaian : 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Perusahan “Kayu Lapis” mendapat pesanan untuk menyelesaikan pembuatan 

almari berbentuk kubus sebanyak 200 buah. Luas alas almari tersebut 9 

m2. Jika harga kayu untuk membuat almari tersebut Rp 10.000,00 per 

meter persegi, berapakah modal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

membeli kayu guna menyelesaikan pembuatan almari tersebut? 
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Penyelesaian : 

4. Andre akan membuat akuarium tanpa tutup untuk 6 ekor ikan yang baru 

dibelinya dengan ukuran 85 cm x 60 cm x 50 cm. Jika harga kaca Rp 

27.000,00 per meter persegi, berapakah dana yang diperlukan Anton untuk 

membeli kaca sebagai bahan pembuatan akuarium tersebut? 
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Latihan Soal Volum Kubus dan Balok 

Penyelesaian : 

 

 

1. Sebuah mobil pengangkut barang memiliki  bak mobil berbentuk balok dengan 

ukuran (3 x 2 x 1) m3. Bak mobil tersebut akan diisi dengan kardus-kardus 

yang berisi  detergen yang berukuran (50 x 40 x 30) cm3. Jika berat 1 dus 

detergen  36 kg, berapa banyak maksimum kg detergen yang dapat dimuat 

dalam bak mobil pengangkut?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arya dan teman-teman relawan bencana banjir akan mengirim bantuan berupa 

susu kotak kepada pengungsi bencana banjir di Kendal. Susu kotak tersebut 

akan dimasukkan ke dalam kardus A. Panjang rusuk susu kotak tersebut 

adalah 5 cm dan volum kardus A adalah 3375 cm3. Susu kotak dan kardus 

tersebut berbentuk kubus. Berapa jumlah maksimum susu kotak yang bisa 

termuat dalam kardus A?  
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Penyelesaian :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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ILUSTRASI TAMPILAN MOUSE MISCHIEF 

 

 

Gambar 1. Tampilan awal PowerPoint ketika dislide show 

 

 

Gambar 2. Menu pilihan pada Mouse Mischief 

Lampiran 16 
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Gambar 3. Proses identifikasi kursor/pointer siswa 

 

 

 

Gambar 4. Partisipasi siswa pada presentasi menggunakan Mouse Mischief  



 
  

 

1
6
0
 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP N 2 Kendal 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Luas dan Volume Kubus dan Balok 

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

Alokasi Waktu : 80 menit 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Aspek 

Berfikir 

Bentuk 

Soal 
No. Butir 

1. Menghitung luas  

permukaan volume 

kubus, balok, 

prisma dan limas. 

 

 

Siswa dapat menemukan 

dan menghitung luas 

permukaan dan volum 

kubus dan balok. 

 

 

1. Menunjukkan pemahaman masalah, 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi 

yang relevan dalam pemecahan masalah, 

3. Menyajikan masalah secara matematik dalam 

Pemecahan 

masalah 

Uraian 1 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1,2, 3,4, dan 6) 

2 

L
am

p
iran

 1
7

 

 



 
 

 

1
6
1
 

 

  

 

berbagai bentuk, 

4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan 

masalah secara tepat, 

5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah, 

6. Membuat dan menafsirkan model matematika 

dari suatu masalah dan 

7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3 , 4, 5, 6, dan 7) 

3 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3 , 4, 5 ,6 dan 7) 

4 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1,  4, 6 dan 7) 

5 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 



 
 

 

1
6
2
 

 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3, 4, 6 dan 7) 

6 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3, 5 ,6 dan 7) 

7 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 4, 5, dan 6) 

8 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, dan 6) 



 
 

 

1
6
3
 

 

9 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3, 4, dan 6) 

10 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 4, 5, 6 dan 7) 
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KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang KodePos 

50229Telp.(024) 8508112 
 

 TES UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

MateriPokok : Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

JumlahSoal : 10 butir soal uraian 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

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

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

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

4. Bekerjalah secara jujur. 

 

Kerjakan soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan. 

1. Sejumlah susu dikemas ke dalam kotak berbentuk balok. Kotak tersebut 

memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Pada kotak tersbut tertulis “net 300 

ml” dan “50% extra”. Tentukan tinggi kotak tersebut! 

 

2. Diketahui sebuah kolam berbentuk balok yang terisi penuh dengan air. Kolam 

tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa yang mampu 

menyedot air 0,7 liter per detik. Dalam waktu 30 menit kolam dapat 

dikosongkan tanpa sisa. Jika luas alas bak adalah 10.500 cm
2
, maka berpakah 

tinggi kolam tersebut? 
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3. Sebuah tangki minyak berbentuk balok dengan alas berukuran 60 cm x 35 cm 

diisi minyak setinggi 14 cm. Bila 3, 507 liter minyak ditambahkan ke dalam 

tangki itu, berpakah kenaikan minyak dalam tangki tersebut? 

 

4. Sebuah penampung air berbentuk kubus dengan panjang sisi 90 cm. Jika 

penampungan tersebut diisi air yang mengalir dengan kecepatan 9 liter per 

menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar penampung air tersebut terisi 

penuh? 

 

 

5. Sebuah ruang tamu berukuran panjang 6 m, lebar 3 m, dan tinggi 4 m. 

Dinding ruang tersebut akan dicat ulang. Jika 1 kaleng cat dapat digunakan 

untuk 12 m
2
, maka berapa banyak cat yang diperlukan untuk mengecat ruang 

tersebut? 

 

 

6. Sebuah benda logam berbentuk kubus dimasukkan dalam bejana berbentuk 

balok sehingga benda tersebut tenggelam dan permukaan air menjadi naik. 

Jika panjang rusuk benda logam 6 cm, alas bejana berukuran 9 cm x 8 cm, 

dan tinggi air semula 6 cm hitunglah tinggi kenaikan air! 
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7. Sebuah spring bed memiliki panjang 2 m, lebar 1,8 m, dan tinggi 0,2 m. 

Tentukan luas kain yang diperlukan untuk membungkus spring bed tersebut 

dan jika harga per m
2
 kain adalah Rp 45.000,00 dan biaya tenaga kerja adalah 

Rp 140.000,00, tentukan total biaya yang digunakan untuk pembuatan bed 

tersebut! 

 

8. Sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang 

rusuk 10 cm akan digunakan untuk mengisikan 

pasir pada kotak besar yang berbentuk kubus juga 

hingga terisi penuh. Panjang rusuk kotak besar 

adalah 30 cm. Berapa kali kotak kecil digunakan 

untuk menuang pasirhingga memenuhi kotak 

besar? 

 

9. Pak Reno adalah seorang pembuat akuarium hias dari kaca. Beliau membuat 

akuarium tersebut tanpa tutup dengan ukuran panjang 900 mm, lebar 60 

cm,dan tinggi 500 mm. Hitunglah luas kaca keseluruhan yang dibutuhkan pak 

Reno untuk membuat akuarium tersebut apabila alasnya juga terbuat dari 

kaca? (Perhatikan satuannya). 

 

10. Liana memiliki 2 buah penampung air berbentuk kubus. Penampung air 

pertama memiliki panjang rusuk 4 dm. Perbandingan volum penampung air 

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

penampung air kedua? 
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 LEMBAR JAWAB TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES UJI COBA 

 

Materi Pokok : Luas dan Volum Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Jumlah Soal  : 10 butir soal uraian 

No. 

Butir 

Penyelesaian Skor 

1 Diketahui: 

p = 10 cm 

l = 5 cm 

netto = 300 ml  

50% extra 

Ditanyakan: 

Tinggi kotak tersebut? 

Penyelesaian: 

Volum susu  = 300 ml + 50% × 300 ml 

 = 300 ml + 150 ml 

 = 450 ml 

 = 450 cm
3
  1 cm

3
 = 1 ml 

Volum kotak = p × l × t 

 450 = 10 × 5 × t 

 450 = 50 ×  t 

 t =  

 

Jadi, tinggi kotak tersebut adalah 9 cm. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

 Total skor 10 

2 Diketahui : Lalas = 10500 cm
2
 

   t = 30 menit 

2 

 

Lampiran 19 



171 
 

 

 

   Vpompa = 0,7 liter per detik 

Ditanya : tinggi kolam tersebut? 

Jawab : 

Misalkan, Vkolam = x 

t = 30 menit = 30 x 60 = 1800 detik 

Setiap 0,7 liter 1 detik 

     x liter 1800 detik 

  

  

Tinggi kolam  

 

Jadi tinggi kolam tersebut adalah 120 cm. 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 Total skor 10 

3 

 

 

Diketahui : p = 60 cm 

   l = 35 cm 

    = 14 cm 

   V2 = 3,507 liter = 3507  

Ditanya : Berapakah kenaikan minyak dalam tangki tersebut? 

Jawab : 

Misalkan Volum balok berisi minyak = V1 

Volum akhir =  

Kenaikan minyak =  

 

Jadi, kenaikan minyak dalam tangki tersebut adalah 1,67 

cm. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

2 

 

1 

 Total skor 10 

4 Diketahui: 2 
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s = 90 cm 

Kecepatan air 9 liter/menit 

Ditanyakan: 

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penampung air 

tersebut? 

Jawab: 

Volum penampung air = volum kubus 

 = s
3
 

 = (90 cm)
3
 

 = 729000 cm
3
 

 = 729 dm
3
 → 1 dm

3
 = 1 liter 

Misalkan waktu yang dibutuhkan adalah t 

t =  =  = 81 menit 

 

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penampung air 

tersebut adalah 81 menit.
 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 Total skor 10 

5 Diketahui: 

p  = 6 m 

l  = 3 m 

t  = 4 m 

1 kaleng cat untuk 12 m
2
 

Ditanyakan: 

Berapa banyak cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan? 

Jawab: 

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

Lp = 2 ( 6 x 4 + 3 x 4 )  

Lp = 2 ( 24 + 12 ) = 72 

Banyak cat =  = 6 kaleng 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

2 
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Jadi, banyak cat yang dibutuhkan untuk mengecat dinding 

ruangan tamu tersebut adalah 6 kaleng. 

 

1 

 Total skor 10 

6 Diketahui: 

rkubus = 6 cm 

pbejana = 9 cm 

lbejana = 8 cm 

tair = 6 cm 

Ditanyakan: 

Tinggi kenaikan air? 

Jawab: 

Volum kubus = 6 x 6 x 6 = 216 cm
3 

Volum air dalam bejana = p x l x t 

                                       = 9 x 8 x 6 = 432 cm
3 

Volum bejana setelah benda dimasukkan 

Vkubus + Vbejana = 216 + 432 = 648 cm
3 

tairsekarang=  = 9 cm 

Tinggi kenaikan air = t air sekarang – t air semula 

                                = 9 – 6 = 3 cm 

 

Jadi tinggi kenaikan air adalah 3 cm. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

 

1 

 Total skor 10 

7 Diketahui: 

p  = 2 m 

l = 1,8 m 

t = 0,2 m 

Harga kain per m
2 

Rp 45000 

Biaya tenaga kerja Rp 140000 

Ditanyakan: 

Luas kain dan total biaya yang digunakan untuk membuat bed? 

2 
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Jawab: 

Luas kain = Luas balok 

  = 2(pl + pt + lt) 

  = 2(2 × 1,8 + 2 × 0,2 + 1,8 × 0,2) 

  = 2( 3,6 + 0,4 + 0,36) 

  = 2(4, 36) 

  = 8,72 m
2
 

Total harga = harga spring bed + biaya tenaga kerja 

  = (8, 72 × Rp 45000) + Rp 140000 

  = Rp 392400 + Rp 140000 

  = Rp 532400 

 

Jadi, luas kain yang digunakan untuk membungkus 

springbed adalah 8, 72 m
2
 dan total biaya yang digunakan 

untuk membuat bed tersebut adalah Rp 532400,00. 

 

2 

 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

 Total skor 10 

8 Diketahui : 

Terdapat dua kotak pasir berbentuk kubus 

Panjang rusuk kotak kecil (sk) = 10 cm 

Panjang rusuk kotak besar (sb) = 30 cm 

Ditanya : 

Berapa kali kotak kecil digunakan untuk menuang pasir hingga 

memenuhi kotak besar dengan pasir? 

Jawab : 

Untuk menghitung kotak kecil yang digunakan untuk menuang 

pasir hingga memenuhi kotak besar, adalah sebagai berikut 

Volum kotak kecil= sk
3
 = 10

3
 = 1000 cm

3
. 

Volum kotak besar = sb
3
 = 30

3
 = 27000 cm

3
. 

Volum kotak besar = m × volumkotakkecil 

m =  =  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

2 
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= 27 

Jadi, kotak kecil digunakan untuk menuang pasir hingga 

memenuhi kotak besarsebanyak 27 kali. 

 

 

1 

 Total skor 10 

9 Diketahui: 

Akuarium hias berbentuk balok tanpa tutup 

Panjang (p) = 900 mm = 90 cm 

Lebar (l) = 60 cm 

Tinggi (t) = 500 mm = 50 cm  

Ditanyakan: 

Luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium  

Jawab: 

Luas kaca yang dibutuhkan = Luas permukaan balok – tutup 

Luas permukaan balok = 2 ( p × l) + 2 ( p × t) + 2 ( l × t) 

     = 2 (90× 60) + 2 (90 × 50) + 2 (60 × 50) 

     = 2 ( 5400) + 2 (4500) + 2 (3000) 

     = 10800 + 9000 + 6000 

     = 25800 

Luas tutup = p × l = 90 × 60 = 5400 

Luas kaca  = luas permukaan balok – luas tutup 

= 25800 – 5400 

= 20400 

Jadi, luas permukaan keseluruhan kaca yang dibutuhkan 

untuk membuat akuarium adalah 20400 cm
3
. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 Total skor 10 

10 Diketahui: 

s = 4 dm 

Vpertama : Vkedua = 8 : 27 

Ditanyakan: 

Panjang rusuk penampung air baru 

2 

 

 

 

 



176 
 

 

 

 

 

 

 

  

Penyelesaian: 

Vpertama= s x s x s = 4 x 4 x 4 = 64 dm
3
 

Vkedua  =  x 64 = 216 dm
3
 

Skedua=  

           =  = 6 dm 

Jadi panjang rusuk penampung air baru adalah 6 dm. 

 

2 

2 

2 

1 

 

1 

 Total skor 10 

 Skor keseluruhan 100 
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ANALISIS SOAL UJI COBA  

No Kode Nilai No Kode Nilai 

1 UC-01 86 16 UC-16 74 

2 UC-02 52 17 UC-17 87 

3 UC-03 89 18 UC-18 60 

4 UC-04 30 19 UC-19 67 

5 UC-05 81 20 UC-20 58 

6 UC-06 76 21 UC-21 81 

7 UC-07 63 22 UC-22 66 

8 UC-08 81 23 UC-23 84 

9 UC-09 66 24 UC-24 39 

10 UC-10 48 25 UC-25 64 

11 UC-11 81 26 UC-26 60 

12 UC-12 60 27 UC-27 54 

13 UC-13 34 28 UC-28 40 

14 UC-14 65 29 UC-29 56 

15 UC-15 46 30 UC-30 35 

Rata-Rata 62,77  

Simpangan baku 17,10  

Varians 292,41 
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Analisis soal uji coba yang dilakukan di kelas VIII A menggunakan ANATES 

URAIAN adalah sebagai berikut. 

1. Reliabilitas 

 

Terlihat bahwa reliabilitas tes = 0,87. Kita bandingkan dengan r tabel untuk n 

= 30 dan taraf signifikansi 5% yaitu r tabel = 0,361. Karena  

maka soal uji coba reliabel. Berdasarkan kriteria tingkat reliabilitas maka 

reliabilitas soal tes uji coba terdapat dalam rentang  

yang berarti reliabilitas sangat tinggi. 
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2. Validitas 

 
Dari tabel terlihat bahwa soal nomor 2 dan 10 sangat signifikan. Soal 

nomor 1, 3, 4, 6, 7, dan 9 signifikan, sedangkan soal nomor 5 dan 8 tidak 

signifikan. 

3. Tingkat kesukaran
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Dari tabel terlihat bahwa soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, 9, dan 10 termasuk ke 

dalam soal sedang, soal nomor 5 dan 8 termasuk ke dalam soal mudah, 

dan soal nomor 4 termasuk ke dalam soal sangat mudah. 

4. Daya Pembeda

 
Klasifikasi daya pembeda: 

 : jelek 

 : cukup 

 : baik 

 : baik sekali 

Berdasarkan klasifikasi daya beda maka soal nomor 1, 2, 3, 7, 9, dan 10 

termasuk kategori baik dan soal nomor 4, 5, 6, dan 8 termasuk kategori 

cukup. 
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Rangkuman Hasil Analisis Soal Uji Coba 

 

No 

soal 

Korelasi skor butir 

dengan skor total 

Tingkat 

kesukaran 

Daya 

beda 

Reliabilitas Keterangan 

1 Signifikan Sedang Baik 

0,87 

digunakan 

2 Sangat signifikan Sedang Baik digunakan 

3 Signifikan Sedang Baik digunakan 

4 Signifikan Sangat 

mudah 

Cukup diperbaiki 

5 - Mudah Cukup dibuang 

6 Signifikan Sedang Cukup digunakan 

7 Signifikan Sedang Baik digunakan 

8 - Mudah Cukup dibuang 

9 Signifikan Sedang Baik digunakan 

10 Sangat signifikan Sedang Baik digunakan 
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KISI-KISI SOAL AKHIR 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP N 2 Kendal 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Luas dan Volume Kubus dan Balok 

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

Alokasi Waktu : 80 menit 

Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Aspek 

Berfikir 

Bentuk 

Soal 
No. Butir 

1. Menghitung luas  

permukaan volume 

kubus, balok, 

prisma dan limas. 

 

 

 

Siswa dapat menemukan 

dan menghitung luas 

permukaan dan volum 

kubus dan balok. 

 

 

 

1. Menunjukkan pemahaman masalah, 

2. Mengorganisasi data dan memilih informasi 

yang relevan dalam pemecahan masalah, 

3. Menyajikan masalah secara matematik dalam 

berbagai bentuk, 

Pemecahan 

masalah 

Uraian 1 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1,2, 3,4, dan 6) 

2 

(mencakup indikator 

L
am

p
iran

 2
2

 

 



 
 

1
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 4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan 

masalah secara tepat, 

5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah, 

6. Membuat dan menafsirkan model matematika 

dari suatu masalah dan 

7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3 , 4, 5, 6, dan 7) 

3 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3 , 4, 5 ,6 dan 7) 

4 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1,  4, 6 dan 7) 

5 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3, 5 ,6 dan 7) 



 
 

1
8
4
 

 

6 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 4, 5, dan 6) 

7 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 2, 3, 4, dan 6) 

8 

(mencakup indikator 

dari kemampuan 

pemecahan masalah no 

1, 4, 5, 6 dan 7) 
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KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang KodePos 

50229Telp.(024) 8508112 
 

 TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

MateriPokok : Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

JumlahSoal : 8 butir soal uraian 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

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

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

3. Berdoalah sebelum mengerjakan. 

4. Bekerjalah secara jujur. 

 

Kerjakan soal berikut pada lembar jawab yang telah disediakan. 

1. Sejumlah susu dikemas ke dalam kotak berbentuk balok. Kotak tersebut 

memiliki panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Pada kotak tersbut tertulis “net 300 

ml” dan “50% extra”. Tentukan tinggi kotak tersebut! 

 

2. Diketahui sebuah kolam berbentuk balok yang terisi penuh dengan air. Kolam 

tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa yang mampu 

menyedot air 0,7 liter per detik. Dalam waktu 30 menit kolam dapat 

dikosongkan tanpa sisa. Jika luas alas bak adalah 10.500 cm
2
, maka berpakah 

tinggi kolam tersebut? 
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3. Sebuah tangki minyak berbentuk balok dengan alas berukuran 60 cm x 35 cm 

diisi minyak setinggi 14 cm. Bila 3, 507 liter minyak ditambahkan ke dalam 

tangki itu, berpakah kenaikan minyak dalam tangki tersebut? 

 

4. Sebuah penampung air berbentuk kubus dengan panjang sisi 75 cm. Jika 

penampungan tersebut diisi air yang mengalir dengan kecepatan 15 liter per 

menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar penampung air tersebut terisi 

penuh? 

 

 

5. Sebuah benda logam berbentuk kubus dimasukkan dalam bejana berbentuk 

balok sehingga benda tersebut tenggelam dan permukaan air menjadi naik. 

Jika panjang rusuk benda logam 6 cm, alas bejana berukuran 9 cm x 8 cm, 

dan tinggi air semula 6 cm hitunglah tinggi kenaikan air! 

 

 

6. Sebuah spring bed memiliki panjang 2 m, lebar 1,8 m, dan tinggi 0,2 m. 

Tentukan luas kain yang diperlukan untuk membungkus spring bed tersebut 

dan jika harga per m
2
 kain adalah Rp 45.000,00 dan biaya tenaga kerja adalah 

Rp 140.000,00, tentukan total biaya yang digunakan untuk pembuatan bed 

tersebut! 
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7. Pak Reno adalah seorang pembuat akuarium hias dari kaca. Beliau membuat 

akuarium tersebut tanpa tutup dengan ukuran panjang 900 mm, lebar 60 

cm,dan tinggi 500 mm. Hitunglah luas kaca keseluruhan yang dibutuhkan pak 

Reno untuk membuat akuarium tersebut apabila alasnya juga terbuat dari 

kaca? (Perhatikan satuannya). 

 

8. Liana memiliki 2 buah penampung air berbentuk kubus. Penampung air 

pertama memiliki panjang rusuk 4 dm. Perbandingan volum penampung air 

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

penampung air kedua? 

 

 

 

 

  



188 
 

1
8
8
 

 

KEMENTERIANPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

Gedung D Kampus Sekaran Gunungpati Semarang KodePos 

50229Telp.(024) 8508112 

 

 LEMBAR JAWAB TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 
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Nama  : ............................................... 

Kelas  : ............................................... 

No. Absen : ............................................... 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Materi Pokok : Luas dan Volum Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Jumlah Soal  : 8 butir soal uraian 

No. 

Butir 

Penyelesaian Skor 

1 Diketahui: 

p = 10 cm 

l = 5 cm 

netto = 300 ml  

50% extra 

Ditanyakan: 

Tinggi kotak tersebut? 

Penyelesaian: 

Volum susu  = 300 ml + 50% × 300 ml 

 = 300 ml + 150 ml 

 = 450 ml 

 = 450 cm
3
  1 cm

3
 = 1 ml 

Volum kotak = p × l × t 

 450 = 10 × 5 × t 

 450 = 50 ×  t 

 t =  

 

Jadi, tinggi kotak tersebut adalah 9 cm. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

1 

 Total skor 10 

2 Diketahui : Lalas = 10500 cm
2
 

   t = 30 menit 

2 
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   Vpompa = 0,7 liter per detik 

Ditanya : tinggi kolam tersebut? 

Jawab : 

Misalkan, Vkolam = x 

t = 30 menit = 30 x 60 = 1800 detik 

Setiap 0,7 liter 1 detik 

     x liter 1800 detik 

  

  

Tinggi kolam  

 

Jadi tinggi kolam tersebut adalah 120 cm. 

 

 

 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 Total skor 10 

3 

 

 

Diketahui : p = 60 cm 

   l = 35 cm 

    = 14 cm 

   V2 = 3,507 liter = 3507  

Ditanya : Berapakah kenaikan minyak dalam tangki tersebut? 

Jawab : 

Misalkan Volum balok berisi minyak = V1 

Volum akhir =  

Kenaikan minyak =  

 

Jadi, kenaikan minyak dalam tangki tersebut adalah 1,67 

cm. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

2 

 

1 

 Total skor 10 

4 Diketahui: 2 
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s = 75 cm 

Kecepatan air 15 liter/menit 

Ditanyakan: 

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penampung air 

tersebut? 

Jawab: 

Volum penampung air = volum kubus 

 = s
3
 

 = (75 cm)
3
 

 = 421875 cm
3
 

 = 421, 875 dm
3
 → 1 dm

3
 = 1 liter 

Misalkan waktu yang dibutuhkan adalah t 

t =  =  = 28,125 menit 

 

Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi penampung air 

tersebut adalah 28,125 menit.
 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 Total skor 10 

5 Diketahui: 

rkubus = 6 cm 

pbejana = 9 cm 

lbejana = 8 cm 

tair = 6 cm 

Ditanyakan: 

Tinggi kenaikan air? 

Jawab: 

Volum kubus = 6 x 6 x 6 = 216 cm
3 

Volum air dalam bejana = p x l x t 

                                       = 9 x 8 x 6 = 432 cm
3 

Volum bejana setelah benda dimasukkan 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 
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Vkubus + Vbejana = 216 + 432 = 648 cm
3 

tairsekarang=  = 9 cm 

Tinggi kenaikan air = t air sekarang – t air semula 

                                = 9 – 6 = 3 cm 

 

Jadi tinggi kenaikan air adalah 3 cm. 

1 

2 

1 

 

 

 

 

1 

 

 Total skor 10 

6 Diketahui: 

p  = 2 m 

l = 1,8 m 

t = 0,2 m 

Harga kain per m
2 

Rp 45000 

Biaya tenaga kerja Rp 140000 

Ditanyakan: 

Luas kain dan total biaya yang digunakan untuk membuat bed? 

Jawab: 

Luas kain = Luas balok 

  = 2(pl + pt + lt) 

  = 2(2 × 1,8 + 2 × 0,2 + 1,8 × 0,2) 

  = 2( 3,6 + 0,4 + 0,36) 

  = 2(4, 36) 

  = 8,72 m
2
 

Total harga = harga spring bed + biaya tenaga kerja 

  = (8, 72 × Rp 45000) + Rp 140000 

  = Rp 392400 + Rp 140000 

  = Rp 532400 

 

Jadi, luas kain yang digunakan untuk membungkus 

springbed adalah 8, 72 m
2
 dan total biaya yang digunakan 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

1 

 

1 
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untuk membuat bed tersebut adalah Rp 532400,00. 

 Total skor 10 

7 Diketahui: 

Akuarium hias berbentuk balok tanpa tutup 

Panjang (p) = 900 mm = 90 cm 

Lebar (l) = 60 cm 

Tinggi (t) = 500 mm = 50 cm  

Ditanyakan: 

Luas kaca yang dibutuhkan untuk membuat akuarium  

Jawab: 

Luas kaca yang dibutuhkan = Luas permukaan balok – tutup 

Luas permukaan balok = 2 ( p × l) + 2 ( p × t) + 2 ( l × t) 

     = 2 (90× 60) + 2 (90 × 50) + 2 (60 × 50) 

     = 2 ( 5400) + 2 (4500) + 2 (3000) 

     = 10800 + 9000 + 6000 

     = 25800 

Luas tutup = p × l = 90 × 60 = 5400 

Luas kaca  = luas permukaan balok – luas tutup 

= 25800 – 5400 

= 20400 

Jadi, luas permukaan keseluruhan kaca yang dibutuhkan 

untuk membuat akuarium adalah 20400 cm
3
. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

2 

1 

2 

 

 

1 

 

 Total skor 10 

8 Diketahui: 

s = 4 dm 

Vpertama : Vkedua = 8 : 27 

Ditanyakan: 

Panjang rusuk penampung air baru 

Penyelesaian: 

Vpertama= s x s x s = 4 x 4 x 4 = 64 dm
3
 

2 

 

 

 

 

 

2 
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Vkedua  =  x 64 = 216 dm
3
 

Skedua=  

           =  = 6 dm 

Jadi panjang rusuk penampung air baru adalah 6 dm. 

2 

2 

1 

1 

 Total skor 10 

 Skor keseluruhan 100 
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 DATA AKHIR SISWA  

NILAI HASIL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

 

 

No. Kode  Nilai  No. Kode Nilai 

1 E1-01 91  1 K-01 81 

2 E1-02 75  2 K-02 86 

3 E1-03 80  3 K-03 80 

4 E1-04 90  4 K-04 80 

5 E1-05 88  5 K-05 52 

6 E1-06 84  6 K-06 63 

7 E1-07 81  7 K-07 62 

8 E1-08 81  8 K-08 84 

9 E1-09 81  9 K-09 80 

10 E1-10 98  10 K-10 70 

11 E1-11 88  11 K-11 68 

12 E1-12 100  12 K-12 77 

13 E1-13 95  13 K-13 55 

14 E1-14 83  14 K-14 88 

15 E1-15 63  15 K-15 90 

16 E1-16 93  16 K-16 86 

17 E1-17 81  17 K-17 86 

18 E1-18 81  18 K-18 75 

19 E1-19 100  19 K-19 76 

20 E1-20 74  20 K-20 73 

21 E1-21 85  21 K-21 69 

22 E1-22 87  22 K-22 70 

23 E1-23 84  23 K-23 83 

24 E1-24 82  24 K-24 74 

25 E1-25 97  25 K-25 60 

Lampiran 25 
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26 E1-26 82  26 K-26 74 

27 E1-27 98  27 K-27 75 

28 E1-28 93  28 K-28 91 

29 E1-29 88  29 K-29 77 

30 E1-30 100  30 K-30 52 

Rata-rata 86,77  Rata-rata 74,57 

Simpangan 

Baku (s) 

8,74  Simpangan 

Baku (s) 

10,84 

Varians (s
2
) 76,46  Varians (s

2
) 117,56 
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PENGUJIAN NORMALITAS GABUNGAN DATA AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan : 

 

Kriteria yang digunakan: 

H0 diterima jika tabelhitung
22

 

 

Pengujian Hipotesis: 

Nilai Maksimum = 100   Panjang Kelas    =  = 7 

Nilai Minimum = 52   N     = 60 

Rentang  = 100 – 52 = 48 Standart Deviasi = 11,54 

Banyak Kelas  =  7 

Mean   = 80,7 

Interval Oi Ei (Oi – Ei) (Oi – Ei)
2
 

i

ii

E

EO
2

 

52-58 3 1,30 1,70 2,88 2,2144 

59-65 4 4,06 -0,06 0,00 0,0009 

66-72 4 8,62 -4,62 21,36 2,4777 

73-79 10 13,28 -3,28 10,78 0,8119 

80-86 21 14,09 6,91 47,78 3,3912 

87-93 11 10,29 0,71 0,50 0,0490 

94-100 7 5,45 1,55 2,41 0,4421 

JUMLAH 60    9,387 
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Terlihat bahwa 
2

hitung  

Untuk = 5%, dengan dk = 7-3 = 4 maka 
2

tabel = . 

 

 

 

Karena tabelhitung
22

, maka Ho diterima sehingga data berdistribusi normal. 

 

 

  

9,387 

 

9,49 

Daerah 

penerimaan H0  

Daerah 

penolakan H0  
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UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR 

 

Hipotesis 

: (kedua varians sama atau homogen) 

:  (kedua varians tidak sama atau tidak homogen. 

Taraf Signifikasi 

Taraf signifikansi  

Kriteria yang digunakan 

H0 ditolak apabila dengan  α = 10% dan dk pembilang 

, dk penyebut  = k – 1. 

Tolak H0 jika   

   

   

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

 

Simpulan 

Karena 1,537 < 1,85 maka  maka H0 diterima. Jadi, . 

Artinya kedua varians sama atau homogen. 

  

Lampiran 27 
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UJI HIPOTESIS I 

UJI KETUNTASAN KLASIKAL KELAS EKSPERIMEN 

 

Hipotesis: 

H0 :  

H1 :  

 

Taraf signifikansi:  

 

Kriteria pengujian: 

Kriteria yang digunakan adalah tolak  jika  di mana  didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang . 

 

Statistik hitung: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

Sumber Variasi Nilai 

x 

n 

 

27 

30 

75% 
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Dari perhitungan diperoleh zhitung = 1,9. Harga ztabel dengan α =5% adalah 

. Karena  maka ditolak. Artinya kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar 

secara klasikal. 
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UJI HIPOTESIS II 

UJI BEDA RATA-RATA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

Hipotesis: 

H0 :  

H1 :  

 

Taraf signifikansi:  

 

Kriteria pengujian: 

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

kebebasan untuk daftar distribusi  adalah dk  dan peluang 

.  

Statistik hitung: 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 

 

dengan 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

Sumber Variasi Nilai 

 

 

 

 

 

 

86,77 

30 

8,74 

74,57 

30 

10,84 
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Dari perhitungan diperoleh thitung = 4,8. Harga ttabel dengan α =5% dan dk = 

adalah  

Karena thitung > ttabel, maka H0 ditolak. 

Artinya rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen lebih 

baik daripada rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa  kelas kontrol. 
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TABEL DISTRIBUSI F  

 
 

dk 

penyebut 

dk pembilang 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

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

11 2,570 2,565 2,561 2,556 2,552 3,982 2,544 2,541 2,537 2,534 2,531 

12 2,466 2,461 2,456 2,452 2,447 2,443 2,439 2,436 2,432 2,429 2,426 

13 2,380 2,375 2,370 2,366 2,361 2,357 2,353 2,349 2,346 2,342 2,339 

14 2,308 2,303 2,298 2,293 2,289 2,284 2,280 2,277 2,273 2,270 2,266 

15 2,247 2,241 2,236 2,232 2,227 2,223 2,219 2,215 2,211 2,208 2,204 

16 2,194 2,188 2,183 2,178 2,174 2,169 2,165 2,161 2,158 2,154 2,151 

17 2,148 2,142 2,137 2,132 2,127 2,123 2,119 2,115 2,111 2,107 2,104 

18 2,107 2,102 2,096 2,091 2,087 2,082 2,078 2,074 2,070 2,066 2,063 

19 2,071 2,066 2,060 2,055 2,050 2,046 2,042 2,037 2,034 2,030 2,026 

20 2,039 2,033 2,028 2,023 2,018 2,013 2,009 2,005 2,001 1,997 1,994 

21 2,010 2,004 1,999 1,994 1,989 1,984 1,980 1,976 1,972 1,968 1,965 

22 1,984 1,978 1,973 1,968 1,963 1,958 1,954 1,949 1,945 1,942 1,938 

23 1,961 1,955 1,949 1,944 1,939 1,934 1,930 1,925 1,921 1,918 1,914 

24 1,939 1,933 1,927 1,922 1,917 1,912 1,908 1,904 1,900 1,896 1,892 

25 1,919 1,913 1,908 1,902 1,897 1,892 1,888 1,884 1,879 1,876 1,872 

26 1,901 1,895 1,889 1,884 1,879 1,874 1,869 1,865 1,861 1,857 1,853 

27 1,884 1,878 1,872 1,867 1,862 1,857 1,852 1,848 1,844 1,840 1,836 

28 1,869 1,863 1,857 1,851 1,846 1,841 1,837 1,832 1,828 1,824 1,820 

29 1,854 1,848 1,842 1,837 1,832 1,827 1,822 1,818 1,813 1,809 1,806 

30 4,171 1,835 1,829 1,823 1,818 1,813 1,808 1,804 1,800 1,796 1,792 

31 1,828 1,822 1,816 1,811 1,805 1,800 1,796 1,791 1,787 1,783 1,779 

32 1,817 1,810 1,804 1,799 1,794 1,789 1,784 1,779 1,775 1,771 1,767 

33 1,806 1,799 1,793 1,788 1,783 1,777 1,773 1,768 1,764 1,760 1,756 

34 1,795 1,789 1,783 1,777 1,772 1,767 1,762 1,758 1,753 1,749 1,745 

35 1,786 1,779 1,773 1,768 1,762 1,757 1,752 1,748 1,743 1,739 1,735 

36 1,776 1,770 1,764 1,758 1,753 1,748 1,743 1,738 1,734 1,730 1,726 

37 1,768 1,761 1,755 1,750 1,744 1,739 1,734 1,730 1,725 1,721 1,717 

38 1,760 1,753 1,747 1,741 1,736 1,731 1,726 1,721 1,717 1,712 1,708 

39 1,752 1,745 1,739 1,733 1,728 1,723 1,718 1,713 1,709 1,704 1,700 

40 1,744 4,085 1,732 1,726 1,721 1,715 1,710 1,706 1,701 1,697 1,693 

41 1,737 1,731 1,725 1,719 1,713 1,708 1,703 1,699 1,694 1,690 1,686 

42 1,731 1,724 1,718 1,712 1,707 1,701 1,696 1,692 1,687 1,683 1,679 

43 1,724 1,718 1,712 1,706 1,700 1,695 1,690 1,685 1,681 1,676 1,672 

44 1,718 1,712 1,706 1,700 1,694 1,689 1,684 1,679 1,674 1,670 1,666 

45 1,713 1,706 1,700 1,694 1,688 1,683 1,678 1,673 1,669 1,664 1,660 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=FINV(0,05;dk pembilang;dk penyebut)) 
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NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
 

N 
tarafSignif 

N 
tarafSignif 

N 
tarafSignif 

5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 

5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 65 0,244 0,317 

                  

6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 

7 0,754 0,874 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 

8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 

                  

9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 

10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 

11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 

                  

12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 

13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 

14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 

                  

15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 

16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 

17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 

                  

18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 

19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 

20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 

                  

21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 

22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 

23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 

24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 

25 0,396 0,505 49 0,281 0,364       

26 0,388 0,496 50 0,279 0,361       
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TABEL DISTRIBUSI t 
 

V 
 

V 
 

0,01 0,05 0,1 0,25 0,01 0,05 0,1 0,25 

36 2,719 2,028 1,688 1,169 59 2,662 2,001 1,671 1,162 

37 2,715 2,026 1,687 1,169 60 2,660 2,000 1,671 1,162 

38 2,712 2,024 1,686 1,168 61 2,659 2,000 1,670 1,161 

39 2,708 2,023 1,685 1,168 62 2,657 1,999 1,670 1,161 

40 2,704 2,021 1,684 1,167 63 2,656 1,998 1,669 1,161 

41 2,701 2,020 1,683 1,167 64 2,655 1,998 1,669 1,161 

42 2,698 2,018 1,682 1,166 65 2,654 1,997 1,669 1,161 

43 2,695 2,017 1,681 1,166 66 2,652 1,997 1,668 1,161 

44 2,692 2,015 1,680 1,166 67 2,651 1,996 1,668 1,160 

45 2,690 2,014 1,679 1,165 68 2,650 1,995 1,668 1,160 

46 2,687 2,013 1,679 1,165 69 2,649 1,995 1,667 1,160 

47 2,685 2,012 1,678 1,165 70 2,648 1,994 1,667 1,160 

48 2,682 2,011 1,677 1,164 71 2,647 1,994 1,667 1,160 

49 2,680 2,010 1,677 1,164 72 2,646 1,993 1,666 1,160 

50 2,678 2,009 1,676 1,164 73 2,645 1,993 1,666 1,160 

51 2,676 2,008 1,675 1,164 74 2,644 1,993 1,666 1,159 

52 2,674 2,007 1,675 1,163 75 2,643 1,992 1,665 1,159 

53 2,672 2,006 1,674 1,163 76 2,642 1,992 1,665 1,159 

54 2,670 2,005 1,674 1,163 77 2,641 1,991 1,665 1,159 

55 2,668 2,004 1,673 1,163 78 2,640 1,991 1,665 1,159 

56 2,667 2,003 1,673 1,162 79 2,640 1,990 1,664 1,159 

57 2,665 2,002 1,672 1,162 80 2,639 1,990 1,664 1,159 

58 2,663 2,002 1,672 1,162 

 

Sumber: Data Excel for Windows (=TINV( ;V)) 
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LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN NORMAL 
 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 0000 0040 0080 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359 

0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0754 

0,2 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141 

0,3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517 

0,4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879 

0,5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224 

0,6 2258 2291 2324 23357 2389 2422 2454 2486 2518 2549 

0,7 2580 2612 2342 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852 

0,8 2881 2910 2939 2967 2996 3023 3051 3078 3106 3133 

0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389 

1,0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621 

1,1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830 

1,2 3849 3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980 3997 4015 

1,3 4032 4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177 

1,4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319 

1,5 4332 4345 457 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441 

1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545 

1,7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633 

1,8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706 

1,9 4743 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767 

2,0 4772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4812 4817 

2,1 4821 4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850 4854 4857 

2,2 4861 4864 4868 4871 4875 4878 4881 4884 4887 4890 

2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916 

2,4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936 

2,5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952 

2,6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 

2,7 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 

2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981 

2,9 4981 4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4986 

3,0 4987 4987 4987 4988 4988 4989 4989 4989 4990 4990 

3,1 4990 4991 4991 4991 4992 4992 4992 4992 4993 4993 

3,2 4993 4993 4994 4994 4994 4994 4994 4995 4995 4995 

3,3 4995 4995 4995 4996 4996 4996 4996 4996 4996 4997 

3,4 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4998 

3,5 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 4998 

3,6 4998 4998 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,7 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,8 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 4999 

3,9 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

(Sudjana, 2005: 490) 

Lampiran 33 



211 
 

2
1
1
 

 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

  

Lampiran 34 



212 
 

2
1
2
 

 

 

  

Lampiran 35 



213 
 

2
1
3
 

 

 

  

Lampiran 36 



214 
 

2
1
4
 

 

 

 

Lampiran 37 


