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ABSTRAK 

Khoirunnisa’. 2015. Keefektifan Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

and Review (PQ4R) terhadap Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Kritis 

Matematis. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Isnarto, 

M. Si. dan Pembimbing Pendamping Muhammad Kharis, S.Si., M.Sc. 

Kata Kunci: Strategi PQ4R, Komunikasi Matematis, Berpikir Kritis Matematis. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat melatih kemampuan komunikasi dan 

berpikir kritis matematis adalah strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

and Review (PQ4R). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan 

strategi PQ4R terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis. 

Strategi PQ4R dikatakan efektif jika hasil tes kemampuan komunikasi dan 

berpikir kritis matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan strategi 

PQ4R dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal klasikal 75% dan rata-rata 

kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi dibanding dengan siswa yang 

diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung. Populasi 

penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 13 Semarang kelas VIII tahun pelajaran 

2014/2015. Teknik pengambilan sampel adalah cluster random sampling. Sampel 

penelitian adalah siswa kelas VIII F yang diberikan pembelajaran dengan strategi 

PQ4R dan kelas VIII D yang diberikan pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode dokumentasi, metode pengamatan, dan metode tes. 

Berdasarkan perhitungan ketuntasan kemampuan komunikasi matematis siswa 

secara klasikal diperoleh,                         . Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi PQ4R secara klasikal sudah mencapai 75%. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis diperoleh                            . Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung. Berdasarkan perhitungan 

ketuntasan kemampuan berpikir kritis matematis siswa secara klasikal diperoleh, 

                        . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R 

klasikal sudah mencapai 75%. Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan rata-

rata kemampuan berpikir kritis matematis diperoleh                       

     . Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa yang diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa 

yang diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung. Berdasarkan 

hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi PQ4R efektif terhadap 

kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Menurut Anthony & Walshaw (2009), keberadaan matematika di dunia 

modern sangatlah penting. Terlihat semua yang berada di sekitar kita berkaitan 

dengan matematika.  Matematika  itu sendiri  merupakan pemahaman yang luas, 

mempunyai peran penting dalam membentuk individu dalam beberapa aspek 

privasi, sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Mengingat pentingnya matematika 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah sewajarnya matematika 

sebagai pelajaran wajib dikuasai dan dipahami dengan baik oleh siswa di sekolah. 

Menurut Depdiknas (2006), mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

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

Menurut George Kenedy, sebagaimana dikutip oleh Marlina (2014: 36), ada 

beberapa faktor matematika dianggap sulit yaitu: 1) kesulitan 

mengkomunikasikan ide-ide ke dalam bahasa matematika pada saat diberikan 

soal-soal yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari; 2) keyakinan siswa 

terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam membuat alasan-alasan,
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mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan matematika masih 

kurang; 3) siswa memandang matematika sebagai mata pelajaran yang 

membosankan, monoton, dan menakutkan. 

Menurut Depdiknas (2006), tujuan pembelajaran matematika Kurikulum 

Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) diantaranya adalah agar siswa memiliki 

kemampuan menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika, mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM, 2000), standar matematika sekolah meliputi standar isi atau 

materi (mathematical content) dan standar proses (mathematical process). Standar 

proses meliputi pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian 

(reasoning and proof), koneksi (connection), komunikasi (communication), dan 

representasi (representation).  

Berdasarkan rumusan (NCTM, 2000), yang termasuk dalam standar proses, 

salah satu kemampuan matematis yang harus dikuasai dalam pembelajaran 

matematika adalah kemampuan komunikasi. Komunikasi adalah cara untuk 

berbagi ide dan menjelaskan pemahaman. Proses komunikasi juga membantu 

siswa membangun konsep dan menetapkan ide serta mengungkapkannya. Untuk 

itu siswa harus mempunyai kemampuan komunikasi matematis yang baik. Siswa 

yang terlibat dalam komunikasi matematis dengan gurunya maupun dengan 

teman-temannya, baik secara lisan maupun tertulis, baik pada saat pembelajaran 
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berlangsung maupun di luar kelas, akan banyak manfaatnya untuk meningkatkan 

pemahaman matematis mereka.  

Guru mempunyai peran penting dalam merancang pengalaman belajar di 

kelas sedemikian sehingga siswa mempunyai kesempatan bervariasi untuk 

berkomunikasi secara matematis. Menurut LACOE (2004), salah satu cara yang 

dipandang tepat untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa 

adalah berdiskusi kelompok. Diskusi kelompok memungkinkan siswa berlatih 

untuk mengekpresikan pemahaman, memverbalkan proses berpikir, dan 

mengklarifikasi pemahaman atau ketidakpahaman mereka. 

Selain kemampuan komunikasi matematis, pembelajaran matematika 

seharusnya mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan 

berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh siswa 

dalam mempelajari matematika. Menurut Inch, sebagaimana dikutip oleh Nuroso 

(2012), seseorang yang dapat berpikir kritis tentang sebuah persoalan tidak akan 

menetap pada solusi yang jelas dan nyata tetapi akan menangguhkan pendapat 

dengan mencari argumen, fakta, dan bukti yang relavan yang mendukung 

terciptanya keputusan yang baik. Melalui kemampuan berpikir kritis, siswa lebih 

mudah memahami konsep, peka terhadap permasalahan yang dihadapi dan dapat 

menyelesaikannya. Menurut Krulik dan Rudnick, sebagaimana dikutip oleh 

Sabandar (2007), berpikir kritis bisa muncul apabila dalam pembelajaran adanya 

masalah memicu dan diikuti dengan pertanyaan: “menyelesaikan soal itu dengan 

cara yang lain”, “mengajukan pertanyaan bagaimana jika”, “apa yang salah”, dan 

“apa yang akan kamu lakukan”. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII SMP Negeri 13 Semarang pada tanggal 2 Februari 2015 

diketahui bahwa pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya 

menggunakan strategi pembelajaran langsung (direct instruction) dimana segala 

informasi berpusat pada guru. Di dalam proses pembelajaran menggunakan 

strategi pembelajaran langsung, guru yang lebih aktif menjelaskan dan 

menyampaikan materi sedangkan siswa sebagai penerima hanya mendengar 

mencatat dan mengikuti instruksi dari guru. Hal ini mengakibatkan siswa kurang 

aktif dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki. 

Kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa pun masih kurang 

terlatih. 

Materi bangun ruang sisi datar merupakan salah satu materi yang diberikan 

kepada siswa kelas VIII semester genap. Materi bangun ruang sisi datar selalu 

keluar pada ujian nasional setiap tahunnya. Salah satu sub materi yang dipelajari 

dalam materi bangun ruang sisi datar adalah kubus dan balok. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru SMP Negeri 13 Semarang, kebanyakan siswa masih 

bingung dan kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Salah satu strategi belajar yang dapat menumbuhkembangkan kemampuan 

komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa yaitu strategi Preview, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R). Pada strategi PQ4R ini siswa dituntut 

untuk membaca atau mempelajari teks secara langsung seperti: membaca selintas 

dengan cepat (preview), mengajukan pertanyaan (question), membaca (read), 
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refleksi (reflect), mengingat kembali materi yang telah dipelajari (recite), dan 

mengulang secara menyeluruh (review) sehingga siswa mengerti apa yang sedang 

dipelajarinya. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertantang untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Keefektifan Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review (PQ4R) terhadap Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Kritis 

Matematis”. Dalam penelitian ini, materi yang diteliti adalah bangun ruang sisi 

datar balok dan kubus. Melalui strategi PQ4R diharapkan siswa dapat lebih aktif 

dalam proses belajar dan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis siswa 

menjadi lebih terlatih. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut. 

1) Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan belajar secara klasikal? 

2) Apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal? 

3) Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran langsung? 

4) Apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan 
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pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan 

belajar secara klasikal. 

2) Untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan 

belajar secara klasikal. 

3) Untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang 

diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung. 

4) Untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang 

diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang 

diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

mengenai strategi PQ4R dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga 

dapat melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa. 

2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

keefektifan strategi PQ4R terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir kritis 
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matematis dan dapat memberikan motivasi guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

3) Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru 

dalam pembelajaran matematika yaitu melatih siswa untuk 

mengkomunikasikan ide dan gagasannya, menunjukkan dan mengembangkan 

kemampuan berpikir kritisnya. 

4) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

pelaksanaan strategi PQ4R terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir 

kritis matematis. 

1.5 PENEGASAN ISTILAH 

Penegasan istilah ini sangat diperlukan untuk memberikan pengertian yang 

sama sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda pada pembaca. 

Adapun berbagai macam batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.5.1 Keefektifan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 374) keefektifan berasal 

dari kata efektif yang berarti dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha,tindakan) 

dan keefektifan berarti keberhasilan (usaha, tindakan). Keefektifan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah keberhasilan tentang usaha atau tindakan dalam 

penggunaan strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) 

terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis. Penggunaan 

strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) dikatakan 

berhasil jika: 
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1) Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi PQ4R dapat mencapai ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 75% dari 

jumlah siswa yang memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). 

2) Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R dapat mencapai ketuntasan belajar secara klasikal yaitu 

75% dari jumlah siswa yang memperoleh nilai diatas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

3) Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran langsung. 

4) Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran langsung. 

1.5.2 Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) 

Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) adalah 

metode ciptaan Thomas & Robinson (1972). Strategi ini adalah salah satu strategi 

pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka 

baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan 

dengan kegiatan membaca buku. Menurut Trianto (2009: 150), kegiatan membaca 

buku bertujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku 

pelajaran. Pada strategi PQ4R ini siswa dituntut untuk membaca atau mempelajari 

teks secara langsung seperti: membaca selintas dengan cepat (preview), 
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mengajukan pertanyaan (question), membaca (read), refleksi (reflect), mengingat 

kembali materi yang telah dipelajari (recite), dan mengulang secara menyeluruh 

(review) sehingga siswa mengerti apa yang sedang dipelajarinya. 

1.5.3 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut LACOE (2004), komunikasi metematis mencakup komunikasi 

tertulis maupun lisan atau verbal. Komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan 

kata-kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir 

siswa. Komunikasi tertulis juga dapat berupa uraian pemecahan masalah atau 

pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan siswa dalam 

mengorganisasi berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan 

komunikasi lisan dapat berupa pengungkapan dan penjelasan verbal suatu gagasan 

matematika. Komunikasi lisan dapat terjadi melalui interaksi antar siswa misalnya 

dalam pembelajaran dengan setting diskusi kelompok. 

Indikator komunikasi matematis menurut NCTM sebagaimana dikutip oleh 

Fachrurazi (2011: 81) dapat dilihat dari: 

1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. 

2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. 

3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dengan model-model situasi. 

Pada penelitian ini yang dikaji adalah kemampuan komunikasi tertulis. 
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Kemampuan komunikasi matematika siswa dilihat dari kemampuan siswa dalam 

memecahkan persoalan materi bangun ruang sisi datar balok dan kubus yang 

dalam pelaksanaannya memenuhi indikator-indikator komunikasi matematis 

secara tertulis.  

1.5.4 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Menurut Scriven, sebagaimana dikutip oleh Achmad (2007), berpikir kritis 

yaitu proses intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam 

membuat pengertian atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat 

sintesis, dan mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil observasi, 

pengalaman, pemikiran, pertimbangan, dan komunikasi, yang akan membimbing 

dan menentukan sikap dan tindakan. Berpikir kritis merupakan berpikir tingkat 

tinggi yang berhubungan dan dapat digunakan dalam berbagai keadaan, meliputi 

penggunaan bahasa, membuat kesimpulan, menghitung hasil, membuat keputusan 

dan pemecahan masalah. 

Berpikir kritis matematis adalah berpikir kritis pada bidang matematika. 

Dengan demikian berpikir kritis matematis adalah proses berpikir kritis yang 

melibatkan pengetahuan matematika, penalaran matematika dan pembuktian 

matematika. Menurut Ennis, sebagaimana dikutip oleh Maftukhin (2013: 24),  

tahap-tahap dalam berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) 

klarifikasi dasar (elementary clarification), (b) memberikan alasan untuk suatu 

keputusan (the basis for the decision), (c) menyimpulkan (inference), (d) 

klarifikasi lebih lanjut (advanced clarification), dan (e) dugaan dan keterpaduan 

(supposition and integration). 
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KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Belajar 

Menurut Slamet, sebagaimana dikutip oleh Hamdani (2011: 20), belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Suprijono (2012: 2), pengertian belajar yang diungkapkan oleh 

para ahli adalah sebagai berikut. 

1) Cronbach memberikan definisi, “Learning is shown by a change in behavior as 

a result of experience.” (Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman). 

2) Harold Spears memberikan batasan, “Learning is to observe, to read, to 

initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction.” (Belajar 

adalah mengamati, membaca, meniru, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, 

mendengar, dan mengikuti petunjuk. 

3) Morgan memberikan pengertian, “Learning is any relatively permanent 

change in behavior that is a result of past experience.” (Belajar adalah 

perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman).  
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Dari dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan sebagainya. 

Selain itu belajar akan lebih baik jika subjek belajar mengalami atau 

melakukannya. Jadi, tidak bersifat verbalistik.  

Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal maka diperlukan strategi 

belajar yang efektif. Menurut Slavin (2014), beberapa prinsip belajar yang efektif 

sebagai berikut. 

1) Spesifikasi (specification). Strategi belajar itu hendaknya sesuai dengan tujuan 

belajar dan karakteristik siswa yang menggunakannya. Misalnya, strategi 

belajar yang sama dapat efektif bagi anak laki-laki namun tidak efektif bagi 

anak perempuan. Belajar sambil menulis ringkasan mungkin lebih efektif bagi 

sesorang, namun tidak efektif bagi orang lain. 

2) Pembuatan (Generativity). Strategi belajar yang efektif yaitu yang 

memungkinkan seseorang mengerjakan kembali materi yang telah dipelajari, 

dan membuat sesuatu menjadi baru. Strategi belajar itu hendaknya mampu 

melibatkan pengolahan mental tingkat tinggi pada diri seseorang. Misalnya, 

membuat ringkasan dari bacaan dan membuat pertanyaan untuk orang lain, 

menyusun tulisan ke dalam bentuk garis besar, dan membuat diagram yang 

menghubungkan antar gagasan. 

3) Pemantauan yang efektif (Effective Mentoring). Pemantauan yang efektif yaitu 

berarti bahwa siswa mengetahui kapan dan bagaimana cara menerapkan 

strategi belajarnya dan bagaimana cara menyatakannya bahwa strategi yang 

digunakan itu bermanfaat. 

4) Kemujaraban personal (Personal Efficacy). Siswa harus mempunyai kejelasan 
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bahwa belajar akan berhasil apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. 

Dalam hal ini, pendidik dapat membantu siswa dengan cara menyelenggarakan 

ujian berdasarkan pada materi yang telah dipelajari. 

Berdasarkan prinsip-prinsip penggunaan strategi belajar tersebut, Slavin 

(1994) menyarankan tiga strategi belajar yang dapat digunakan untuk belajar yang 

efektif, yaitu membuat catatan, belajar kelompok dan metode PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite dan Review). 

Pengertian dan prinsip belajar yang diuraikan di atas sesuai dengan setting 

pembelajaran dalam penelitian ini, yaitu Strategi PQ4R dan diskusi kelompok 

yang dapat digunakan untuk belajar efektif. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran seseorang. 

Menurut Suprijono (2012: 15), fungsi teori dalam konteks belajar adalah (a) 

memberikan kerangka kerja konseptual untuk suatu informasi belajar; (b) 

memberi rujukan untuk menyusun rancangan pelaksanaan pengajaran; (c) 

mendiagnosis masalah-masalah dalam kegiatan belajar mengajar; (d) mengkaji 

kejadian belajar dalam diri seseorang; dan (e) mengkaji faktor eksternal yang 

memfasilitasi proses belajar. Teori-teori belajar yang mendukung penelitian ini 

diuraikan sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Belajar Piaget 

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

menurut Piaget, antara lain sebagai berikut. 
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1. Belajar Aktif 

Proses pembelajaran merupakan proses aktif, karena pengetahuan terbentuk 

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

diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak melakukan percobaan, 

memanipulasi simbol, mengajukan pertanyaan, menjawab dan membandingkan 

penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

2. Belajar Melalui Interaksi Sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi 

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

membantu perkembangan kognitif anak. Dengan interaksi sosial, perkembangan 

kognitif anak akan mengarah ke banyak pandangan, artinya khasanah kognitif 

anak akan diperkaya dengan berbagai macam sudut pandang dan alternatif. 

3. Belajar Melalui Pengalaman Sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 

hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. 

Prinsip-prinsip teori Piaget yang diuraikan di atas sesuai dengan setting 

pembelajaran dalam penelitian ini, yaitu strategi PQ4R yang memuat prinsip 

belajar aktif melalui pengalaman sendiri dalam proses membaca dan 

menyelesaikan soal, serta diskusi kelompok yang memuat prinsip belajar aktif 

melalui interaksi sosial. Prinsip-prinsip Piaget juga mendukung pengembangan 

kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis yaitu belajar aktif 
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memanipulasi simbol, mengajukan pertanyaan, menjawab dan membandingkan 

penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

2.1.2.2 Teori Belajar Gagne 

Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 33), dalam 

belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek 

langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan 

menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap 

matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung 

berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut Suprijono (2012: 5-6), hasil 

belajar berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk 

bahasa, baik lisan maupun tertulis. 

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dan 

lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengategorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis fakta-konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip 

keilmuan. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan kaidah 

dalam memecahkan masalah. 

Pada penelitian ini, teori Gagne mendukung penggunaan strategi PQ4R 

yang melatih kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya 
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sendiri melalui kegiatan membaca. Teori Gagne juga mendukung pengembangan 

kemampuan komunikasi matematis yang sesuai dengan pemikirannya tentang 

hasil belajar berupa informasi verbal dan keterampilan intelektual yaitu 

kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa secara tertulis, dan 

kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. Selain itu, teori Gagne juga 

mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa sesuai hasil belajar 

yang dirumuskan berupa strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya dalam penggunaan konsep dan kaidah dalam 

memecahkan masalah serta objek tak langsung yang dapat diperoleh siswa yaitu 

kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah. 

2.1.2.3 Teori Belajar David Ausubel 

Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan 

sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan 

belajar menerima. Pada belajar menerima siswa hanya menerima kemudian 

menghafalkannya, tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, 

sehingga tidak hanya menerima begitu saja. Pada belajar menghafal, siswa 

menghafalkan materi yang diperolehnya, tetapi pada belajar bermakna materi 

yang telah diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajarnya 

lebih dimengerti. 

Berdasarkan teori Ausubel, dalam membantu siswa menanamkan 

pengetahuan baru dari suatu materi, sangat diperlukan konsep-konsep awal yang 

sudah dimilki siswa yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. 
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Teori belajar David Ausubel mendukung penggunaan srategi PQ4R dalam 

penelitian ini, yaitu pembelajaran menemukan konsep oleh siswa. Dalam strategi 

PQ4R siswa dapat belajar menemukan sendiri konsep dengan cara membaca buku 

bacaan yang mendukung materi sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

2.1.3 Strategi Belajar 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola 

umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Michael Pressley, sebagaimana dikutip 

oleh Trianto (2007: 85), strategi-strategi belajar adalah operator-operator kognitif 

meliputi proses-proses yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu 

tugas (belajar). 

Strategi pengajaran terdiri atas metode dari teknik atau prosedur yang 

menjamin siswa mencapai tujuan. Strategi pengajaran lebih luas daripada metode 

atau teknik pengajaran. Dengan kata lain, metode atau teknik pengajaran 

merupakan bagian dari strategi pengajaran. Peranan strategi pengajaran lebih 

penting apabila guru mengajar siswa yang berbeda dari segi kemampuan, 

pencapaian, kecenderungan, serta minat. Oleh sebab itu guru harus memilih 

strategi pengajaran yang mampu memenuhi kebutuhan siswa. 

2.1.3.1 Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) 

Pengalaman awal bisa dibangun melalui aktivitas membaca. Salah satu 

strategi  yang dapat dikembangkan agar membaca efektif adalah strategi PQ4R. 
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istilah PQ4R tersusun atas huruf pertama dari enam tahap-tahap metode belajar 

yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review. Strategi ini digunakan 

untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca, dan dapat membantu 

proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca 

buku. Kegiatan membaca buku bertujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab 

demi bab suatu buku pelajaran. Oleh sebab itu keterampilan pokok pertama yang 

harus dikembangkan dan dikuasai oleh para siswa adalah membaca buku 

pelajaran dan bacaan tambahan lainnya. Melalui keterampilan membaca setiap 

siswa akan dapat memasuki dunia keilmuan yang penuh pesona, memahami 

khasanah kearifan yang banyak hikmat, dan mengembangkan berbagai 

keterampilan lainnya yang sangat berguna untuk kelak mencapai sukses dalam 

hidup. Aktivitas membaca yang terampil akan membukakan pengetahuan yang 

luas. Kegiatan membaca ini tidak dapat diganti dengan metode-metode pengajaran 

lainnya. Melalui membaca, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain 

melalui tulisan. Menurut Gie, sebagaimana dikutip oleh Tandililing (2011: 13), 

membaca dapat dipandang sebagai sebuah proses interaktif antara bahasa dan 

pikiran. Sebagai proses interaktif, maka keberhasilan membaca akan dipengaruhi 

oleh faktor pengetahuan yang melatar belakangi dan strategi membaca. 

Salah satu strategi yang paling banyak dikenal untuk membantu siswa 

memahami dan mengingatkan materi yang mereka baca adalah strategi PQ4R 

Menurut Thomas dan Robinson, sebagaimana dikutip oleh Arends (1997: 257). 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam strategi membaca PQ4R adalah 

sebagai berikut. 
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1. Preview 

Langkah pertama ini dimaksudkan agar siswa membaca selintas dengan 

cepat. Siswa dapat memulai dengan membaca topik-topik, sub topik utama, judul 

dan sub judul, kalimat-kalimat permulaan atau akhir suatu paragraf, atau 

ringkasan pada akhir suatu bab. Siswa dapat memeriksa setiap halaman dengan 

cepat, membaca satu atau dua kalimat sampai memperoleh sedikit gambaran 

mengenai apa yang dipelajari. Siswa diarahkan untuk menemukan ide pokok yang 

akan menjadi inti pembahasan dalam bahan bacaan siswa. Fokus preview adalah 

siswa menemukan ide-ide pokok yang dikembangkan dalam bahan bacaan. 

Melaui preview siswa telah mempunyai gambaran mengenai hal yang 

dipelajarinya.  

2. Question 

Langkah kedua yaitu question, siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan 

untuk dirinya sendiri. Pertanyaan dapat dikembangkan dari yang sederhana 

menuju pertanyaan yang kompleks. Pertanyaan itu meliputi apa, siapa, di mana, 

kapan, mengapa, dan bagaimana atau biasa dikenal dengan 5W 1H (what, who, 

where, when, why, and how). Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan 

kearah pembentukan pengetahuan deklaratif, struktural, dan pengetahuan 

prosedural.  

3. Read 

Pada langkah ketiga ini, siswa membaca secara detail dari bahan bacaan 

yang dipelajarinya. Pada tahap ini siswa diarahkan mencari jawaban terhadap 

semua pertanyaan yang telah dirumuskannya. 



20 
 

 
 

4. Reflect 

Langkah keempat ini merupakan langkah yang tidak terlepas dengan 

langkah ketiga (read). Selama membaca siswa tidak cukup mengingat atau 

menghafal, namun terpenting adalah mereka berdialog dengan apa yang 

dibacanya. Siswa mencoba memahami apa yang dibacanya dengan (1) 

menghubungkan apa yang sudah dibaca dengan hal-hal yang telah diketahui 

sebelumnya, (2) mengaitkan sub-sub topik di dalam teks dengan konsep-konsep, 

(3) mengaitkan hal yang dibaca dengan kenyataan yang dihadapi. 

5. Recite 

Pada tahap ini siswa diminta merenungkan kembali informasi yang telah 

dipelajarinya. Dalam membawakan kembali apa yang telah dibaca dan dipahami 

oleh siswa, mereka mampu merumuskan konsep-konsep, menjelaskan hubungan 

antar konsep tersebut, dan mengartikulasikan pokok-pokok penting yang telah 

dibacanya dengan redaksinya sendiri. 

6. Review 

Langkah terakhir yaitu review, siswa diminta membuat rangkuman atau 

merumuskan inti sari dari bahan yang telah dibacanya. Pada tahap ini siswa 

mampu merumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukannya. 

Dari langkah-langkah strategi PQ4R yang telah diuraikan, dapat dilihat 

bahwa strategi belajar ini dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran. 

Langkah-langkah pemodelan pembelajaran dengan penerapan strategi PQ4R 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 
Langkah-langkah Pembelajaran dengan Penerapan Strategi PQ4R 

 

Langkah-langkah Aktivitas guru Aktivitas siswa 

Langkah 1 

Preview  

a. Memberikan bahan bacaan 

kepada siswa untuk dibaca. 
b. Menginformasikan kepada siswa 

bagaimana menemukan ide 

pokok/ tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai 

Membaca selintas dengan cepat 

untuk menemukan ide pokok/ 

tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

Langkah 2 

Question  

a. Menginformasikan kepada siswa 

agar memperhatikan makna dari 

bacaan. 
b. Memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat pertanyaan dari 

ide pokok yang ditemukan 

dengan menggunakan kata-kata 

apa, mengapa, siapa, dan 

bagaimana. 
 

a. Memperhatikan penjelasan 

guru 
b. Menjawab pertanyaan yang 

telah dibuatnya. 

Langkah 3 

Read  

Memberikan tugas kepada siswa 

untuk membaca dan menanggapi/ 

menjawab pertanyaan yang telah 

disusun sebelumnya. 

Membaca secara aktif sambil 

memberikan tanggapan terhadap 

apa yang telah dibaca dan 

menjawab pertanyaan yang 

dibuat. 

Langkah 4 

Reflect  

Mensimulasikan/ menginformasikan 

materi yang ada pada bahan bacaan 
Bukan hanya sekedar menghafal 

dan mengingat materi pelajaran 

tetap mencoba memecahkan 

masalah dari informasi yang 

diberikan oleh guru dengan 

pengetahuan yang telah 

diketahui melalui bahan bacaan 

Langkah 5 

Recite  

Meminta siswa membuat intisari dari 

seluruh pembahasan pelajaran yang 

dipelajari 

a. Menanyakan dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan. 
b. Melihat catatan-catatan/ 

intisari yang telah dibuat 

sebelumnya. 
c. Membuat intisari dari 

seluruh pembahasan 
Langkah 6 

Review  

a. Menugaskan siswa membaca 

intisari yang dibuatnya dari 

rincian ide pokok yang ada. 
b. Meminta siswa membaca 

kembali bahan bacaan jika 

masih belum yakin pada 

jawaban 

a. Membaca intisari yang 

telah dibuat siswa. 
b. Membaca kembali bahan 

bacaan siswa jika dengan 

jawaban yang telah dibuat. 
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2.1.3.2 Strategi Pembelajaran Langsung 

Menurut Depdiknas (2008), dalam strategi pembelajaran langsung atau 

direct instruction dikenal dengan sebutan active teaching. Penyebutan tersebut 

mengacu pada gaya mengajar di mana guru terlibat aktif dalam menyampaikan isi 

pelajaran kepada siswa dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh 

kelas. 

Menurut Suprijono (2012: 47) modeling adalah pendekatan utama dalam 

strategi pembelajaran langsung. Modeling berarti mendemonstrasikan suatu 

prosedur kepada siswa. Modeling mengikuti urut-urutan sebagai berikut. 

1. Guru mendemonstrasikan perilaku yang hendak dicapai sebagai hasil belajar. 

2. Perilaku tersebut dikaitkan dengan perilaku-perilaku lain yang sudah dimiliki 

siswa. 

3. Guru mendemonstrasikan berbagai bagian perilaku tersebut dengan cara jelas, 

terstruktur, dan berurutan disertai penjelasan mengenai apa yang dikerjakannya 

setelah setiap langkah selesai dikerjakan. 

4. Siswa perlu mengingat langkah-langkah yang dilihatnya dan kemudian 

menirukannya. 

Metode yang sering dipakai dalam strategi pembelajaran langsung adalah 

metode ceramah dimana kegiatan belajar berpusat pada penceramah (guru) dan 

komunikasi searah dari pembicaraan kepada pendengar (siswa). Guru 

mendominasi seluruh kegiatan sedangkan siswa hanya memperhatikan dan 

membuat catatan seperlunya. 
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Dalam penelitian ini, strategi pembelajaran langsung akan diterapkan pada 

kelas kontrol. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang diterapkan secara garis 

besar adalah sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara langsung. 

2. Guru memberikan contoh dan latihan soal kepada siswa. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi 

yang belum jelas. 

4. Guru memberikan PR atau tugas kepada siswa.  

5. Guru memberikan ulangan sebagai evaluasi pembelajaran. 

2.1.4 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Menurut Ontario Ministry of Education (2005: 1), komunikasi matematis 

adalah proses yang dibutuhkan dalam pembelajaran matematika karena melalui 

komunikasi siswa dapat menggambarkan, menjelaskan, dan mengembangkan ide-

ide mereka dan mengetahui hubungan dan bukti-bukti matematika. Ketika siswa 

ditantang dan diminta beragumentasi untuk mengkomunikasikan hasil pemikiran 

mereka kepada orang lain secara lisan atau tulisan, mereka belajar untuk 

menjelaskan dan meyakinkan orang lain, mendengarkan gagasan atau penjelasan 

orang lain, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

pengalaman mereka. Pada pembelajaran matematika, komunikasi menjadi aspek 

penting untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. Melalui kemampuan 

komunikasi siswa dapat saling bertukar ide-ide dalam matematika sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna.  
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Indikator komunikasi matematis menurut NCTM, sebagaimana dikutip oleh 

Fachrurazi (2011: 81) dapat dilihat dari: 

1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. 

2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. 

3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-

hubungan dengan model-model situasi. 

Siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik dapat 

dilihat dari kemampuannya dalam mengekspresikan atau menggambarkan ide-ide 

matematis, kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-

ide matematis, serta kemampuan menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide. Komunikasi 

matematis yang dipakai dalam penelitian ini adalah komunikasi matematis secara 

tertulis. Peneliti merangkum indikator-indikator komunikasi matematis secara 

tertulis sebagai berikut. 

1) Kemampuan mengekspresikan atau menggambarkan ide-ide matematis melalui 

tulisan. 

2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui tulisan. 

3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan 

struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide. 
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2.1.5 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Menurut Ennis, sebagaimana dikutip oleh Maftukhin (2013: 24) berpikir 

kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Reflektif 

artinya mempertimbangkan atau memikirkan kembali segala sesuatu yang 

dihadapinya sebelum mengambil keputusan. Beralasan artinya memiliki 

keyakinan dan pandangan yang didukung oleh bukti yang tepat, aktual, cukup, 

dan relevan. Tahap-tahap berpikir kritis yaitu dirinci sebagai berikut. 

1. Klarifikasi Dasar (Elementary Clarification) 

Klarifikasi dasar terbagi menjadi tiga indikator yaitu (1) mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan, (2) menganalisis argumen, dan (3) bertanya dan 

menjawab pertanyaan klarifikasi dan atau pertanyaan yang menantang. 

2. Memberikan Alasan untuk Suatu Keputusan  (The Basis for The Decision) 

Tahap ini terbagi menjadi dua indikator yaitu (1) mempertimbangkan 

kredibilitas suatu sumber dan (2) mengobservasi dan mempertimbangkan hasil 

observasi. 

3. Menyimpulkan (Inference) 

Tahap menyimpulkan terdiri dari tiga indikator (1) membuat deduksi dan 

mempertimbangkan hasil deduksi,(2) membuat induksi dan 

mempertimbangkan nilai keputusan. 

 

 

 



26 
 

 
 

4. Klarifikasi Lebih Lanjut (Advanced Clarification) 

Tahap ini terbagi menjadi dua indikator yaitu (1) mengidentifikasikan istilah 

dan mempertimbangkan definisi dan (2) mengacu pada asumsi yang tidak 

dinyatakan. 

5. Dugaan dan Keterpaduan (Supposition and Integration) 

Tahap ini terbagi menjadi dua indikator (1) mempertimbangkan dan 

memikirkan secara logis premis, alasan, asumsi, posisi, dan usulan lain yang 

tidak disetujui oleh mereka atau yang membuat mereka merasa ragu-ragu tanpa 

membuat ketidaksepakatan atau keraguan itu mengganggu pikiran mereka, dan 

(2) menggabungkan kemampuan kemampuan lain dan disposisi-disposisi 

dalam membuat dan mempertahankan sebuah keputusan. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan berpikir kritis dalam matematika 

adalah berpikir secara beralasan dan mempertimbangkan atau memikirkan 

kembali segala sesuatu yang dihadapi dalam persoalan matematika sebelum 

mengambil keputusan yang didukung oleh bukti yang tepat, aktual, cukup, dan 

relevan. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang baik 

dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengidentifikasi atau merumuskan dan 

menjawab pertanyaan dengan mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber, 

kemampuan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai keputusan, serta 

kemampuan dalam mempertimbangkan serta memikirkan secara logis keputusan 

yang diambil. Dalam penelitian ini, peneliti merangkum indikator kemampuan 

berpikir kritis matematis sebagai berikut. 
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1) Kemampuan dalam mengidentifikasi atau merumuskan dan menjawab 

pertanyaan dengan mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber. 

2) Kemampuan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

3) Kemampuan dalam mempertimbangkan serta memikirkan secara logis 

keputusan yang diambil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘   ×   𝑝 × ℓ +  ℓ × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡   

             8   ×   8 × 8 +  8 × 𝑡 +  8 × 𝑡   

             8    8 +   𝑡 

                𝑡    8 −   8 

                𝑡    0 

              𝑡      
  0

  
 

𝑡       0

Contoh soal tes kemampuan berpikir kritis matematis. 

1. Alas sebuah balok berbentuk persegi. Jika luas seluruh sisi balok sama dengan 768 cm
2 

dan panjang sisi bidang alas sama dengan 8 cm, hitunglah tinggi balok tersebut! 

Penyelesaian: 

Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 

Diketahui: Alas sebuah balok berbentuk persegi. 

Luas seluruh sisi balok = luas permukaan balok = 768 cm
2
. 

Panjang sisi bidang alas = 8 cm 

Ditanya   : Tinggi balok. 

Jawab      :  

Menjawab pertanyaan, serta mempertimbangkan dan memikirkan secara logis 

keputusan yang diambil. 

             8    ×      +   𝑡  

Menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

Jadi tinggi balok adalah 20 cm. 
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2.1.6 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi bangun ruang sisi 

datar yang meliputi balok dan kubus. 

2.1.6.1 Kubus 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kubus ABCD.EFGH 

Gambar 2.1 menunjukkan sebuah gambar kubus ABCD.EFGH yang 

memilki unsur sebagai berikut. 

1. Sisi/bidang 

Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari Gambar 2.1 terlihat 

bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang semua sisinya berbentuk persegi, sisi-

sisi tersebut yaitu sisi ABCD, EFGH, ABFE, CDHG, BCGF, dan ADHE. 

2. Rusuk 

Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat 

seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus ABCD.EFGH memiliki 12 

buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. 

3. Titik sudut 

Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Kubus ABCD.EFGH 

memilki 8 buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 
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4. Diagonal bidang 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagonal bidang kubus ABCD.EFGH 

 

Pada Gambar 2.2 kubus ABCD.EFGH terdapat garis AF yang menghubungkan 

dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi/ bidang. Ruas garis 

tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang. Diagonal bidang pada kubus 

ABCD.EFGH sebanyak 12, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE, AH, EG, FH, 

AC, dan BD. 

5. Diagonal ruang 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagonal ruang kubus ABCD.EFGH 

Pada Gambar 2.3 kubus ABCD.EFGH terdapat garis HB yang menghubungkan 

dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Ruas garis tersebut 

disebut diagonal ruang.  

 



30 
 

 
 

6. Bidang diagonal 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bidang diagonal kubus ABCD.EFGH 

Pada Gambar 2.4 terlihat dua buah diagonal bidang pada kubus ABCD.EFGH 

yaitu AC dan EG. Diagonal bidang AC dan EG beserta dua rusuk kubus yang 

sejajar, yaitu AE dan CG membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus 

bidang ACGE pada kubus ABCD.EFGH. bidang ACGE disebut bidang 

diagonal. 

2.1.6.2 Balok 

 

 

Gambar 2.5 Balok PQRS.TUVW 

Sifat-sifat balok PQRS.TUVW sebagai berikut. 

1. Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya 

kongruen. Sisi (bidang) tersebut adalah bidang PQRS, TUVW, QRVU, PSWT, 

PQUT, dan SRVW. 

2. Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok rusuk yang sama panjang sebagai 

berikut. 

a. Rusuk PQ = SR = TU = WV. 
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b. Rusuk QR = UV = PS = TW. 

c. Rusuk PT = QU = RV = SW. 

3. Memiliki 8 titik sudut, yaitu titik P, Q, R, S, T, U, V, dan W. 

4. Memiliki 12 diagonal bidang, di antaranya PU, QV, RW, SV, dan TV. 

5. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, 

yaitu diagonal PV, QW, RT, dan SU. 

6. Memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang dan tiap 

pasangnya kongruen. Keenam bidang diagonal tersebut adalah PUVS, QTWR, 

PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU. 

2.1.6.3 Luas Permukaan Kubus dan Balok 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kubus ABCD.EFGH 

Gambar 2.6 menunjukkan kubus yang panjang setiap rusuknya adalah  . Sebuah 

kubus memiliki 6 buah sisi yang setiap panjang rusuknya atau berbentuk persegi. 

Sehingga luas daerah setiap sisi kubus    . Dengan demikian luas permukaan 

kubus     . 
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Gambar 2.7 Balok ABCD.EFGH 

Pada Gambar 2.7 Balok ABCD.EFGH mempunyai tiga pasang sisi yang tiap 

pasangnya sama dan sebangun, yaitu 

1. Sisi ABCD sama dan sebangun dengan sisi EFGH; 

2. Sisi ADHE sama dan sebangun dengan sisi BCGF; 

3. Sisi ABFE sama dan sebangun dengan sisi DCGH. 

Sehingga diperoleh 

luas permukaan ABCD = luas permukaan EFGH =  ×   

luas permukaan ADHE = luas permukaan BCGF =  ×   

luas permukaan ABFE = luas permukaan DCGH =  ×   

Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga pasang sisi 

yang saling kongruen pada balok tersebut. Luas permukaan balok dirumuskan 

sebagai berikut. 

     ×   +    ×   +    ×    

     ×   +   ×   +   ×     

2.1.6.4 Volume Kubus dan Balok 

Gambar 2.8 Satuan dan Partisi Kubus 
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Dari gambar kubus di atas diperoleh, 

(a) Jika kubus mempunyai panjang = 1 satuan, lebar = 1 satuan, tinggi = 1 satuan, 

maka volume kubus = 1 satuan volum 

(b)  Jika kubus mempunyai panjang = 2 satuan, lebar = 2 satuan, tinggi = 2 satuan, 

maka volume kubus = 8 satuan volum 

(c) Jika kubus mempunyai panjang = 3 satuan, lebar = 3 satuan, tinggi = 3 satuan, 

maka volume kubus = 27 satuan volum 

Jika sebuah kubus panjang rusuknya s,dan volumnya V, maka  V =  ×  ×

  atau V = s
3
. 

 

 

 

Bila panjang balok sama dengan p satuan panjang, lebar balok sama dengan l 

satuan panjang dan tinggi balok sama dengan t satuan panjang, dan volume balok 

disimbolkan V satuan volume maka: 

V = p x l x t 

2.1.7. Kerangka Berpikir 

Menurut Anthony & Walshaw (2009), keberadaan matematika di dunia 

modern sangatlah penting. Terlihat semua yang berada di sekitar kita berkaitan 

dengan matematika.  Matematika  itu sendiri  merupakan pemahaman yang luas, 

mempunyai peran penting dalam membentuk individu dalam beberapa aspek 

privasi, sosial, dan kehidupan bermasyarakat. Matematika memegang peranan 

penting dalam pembentukan pola pikir siswa. Mengingat pentingnya matematika 

Gambar 2.9 Kubus Satuan dan Partisi Balok 
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dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sudah sewajarnya matematika 

sebagai salah satu pelajaran yang wajib dikuasai dan dipahami oleh siswa. Ada 

beberapa faktor matematika dianggap sulit diantaranya adalah: 1) kesulitan 

mengkomunikasikan ide-ide ke dalam bahasa matematika pada saat diberikan 

soal-soal yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari; 2) keyakinan siswa 

terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam memberikan alasan-alasan, 

mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan matematika masih 

kurang; 3) siswa memandang matematika sebagai mata pelajaran yang 

membosankan, monoton, dan menakutkan. Menurut George Kenedy, sebagaimana 

dikutip oleh Marlina dkk (2014), soal-soal yang berhubungan dengan bilangan 

tidak begitu menyulitkan siswa, namun soal-soal yang berhubungan dengan 

kalimat sangat menyulitkan siswa dalam menyelesaikannya. 

Kemampuan matematis yang harus dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika adalah kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis yang 

dalam penelitian ini menggunakan pembelajaran diskusi kelompok. Ketika 

seorang siswa ditantang dan diminta mewakili masing-masing kelompok 

beragumentasi mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka kepada orang lain 

secara lisan maupun tulisan, mereka belajar untuk menjelaskan dan meyakinkan 

orang lain, mendengarkan gagasan atau penjelasan orang lain, dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan 

berpikir kritis siswa.  

Salah satu strategi belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R). Strategi ini 
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adalah salah satu strategi pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa 

mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di 

kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku atau sumber bacaan lain. 

Menurut Trianto (2009: 150), kegiatan membaca buku bertujuan untuk 

mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku pelajaran. Pada strategi 

PQ4R ini siswa dituntut untuk membaca atau mempelajari teks secara langsung 

seperti: membaca selintas dengan cepat (preview), mengajukan pertanyaan 

(question), membaca (read), refleksi (reflect), mengingat kembali materi yang 

telah dipelajari (recite), dan mengulang secara menyeluruh (review) sehingga 

siswa mengerti apa yang sedang dipelajarinya. Dengan membaca, seseorang dapat 

berkomunikasi dengan orang lain melalui tulisan. Membaca dapat dipandang 

sebagai sebuah proses interaktif antara bahasa dan pikiran. 

Materi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah materi kelas VIII 

semester 2 yaitu bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus dan balok. Dengan 

strategi PQ4R diharapkan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan 

berpikir kritis matematis siswa. 

2.1.8. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir, maka dapat diajukan hipotesis 

penelitian sebagai berikut. 

1. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan belajar secara klasikal. 

2. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan belajar secara klasikal. 
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3. Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran langsung. 

4. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran langsung. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2006: 130), populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 13 Semarang tahun ajaran 2014/ 2015 sebanyak 267 siswa yang terbagi 

menjadi delapan kelas. Pengambilan populasi dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan sebagai berikut. 

1. Siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

2. Siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama. 

3. Penempatan siswa tidak berdasarkan peringkat/ranking. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Arikunto (2006:  131), sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

teknik cluster random sampling yaitu dengan memilih dua kelas secara acak dari 

delapan kelas yang ada. Dari delapan kelas tersebut terambil satu kelas sebagai 

kelas eksperimen yaitu kelas VIII-F yang diberi perlakuan pembelajaran strategi 

PQ4R, satu kelas sebagai kelas kontrol yaitu kelas VIII-D yang diberi perlakuan 

model pembelajaran langsung, dan satu kelas uji coba yang diberi perlakuan sama 

seperti kelas eksperimen. 
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3.1.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiono (2012: 2), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik  simpulannya. 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas (independent variable) 

dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas (independent variable) 

dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran, sedangkan variabel terikat 

(dependent variable) dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi dan 

berpikir kritis matematis siswa. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data nilai tes siswa yang 

akan dijadikan sampel dalam penelitian ini dan untuk memperoleh data tentang 

proses pembelajaran di kelas uji coba, kelas eksperimen, dan kelas kontrol.  

3.2.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang kemudian dianalisis untuk menentukan uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. Metode tes ini juga digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar siswa tentang kemampuan komunikasi dan berpikir kritis 

matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar setelah diberikan perlakuan 

berupa strategi PQ4R dengan pembelajaran diskusi kelompok pada kelas 

eksperimen, dan model langsung pada kelas kontrol. Tes yang digunakan 

berbentuk soal uraian yang sebelumnya telah diuji cobakan di kelas uji coba. Hasil 
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tes komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa kemudian dianalisis untuk 

menguji kebenaran hipotesis penelitian. 

3.2.3 Metode Pengamatan 

Metode pengamatan digunakan untuk memperoleh data yang dapat 

menunjukkan pengelolaan pembelajaran oleh peneliti sebagai guru selama 

pembelajaran di kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dilakukan oleh seorang 

observer. Metode ini menggunakan lembar pengamatan yang diisi oleh seorang 

observer dengan memberikan tanda check list pada setiap tahap pelaksanaan 

pembelajaran yang nantinya akan digunakan sebagai bukti bahwa peneliti sudah 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Posttest Only 

Control Design (Sugiyono, 2011: 76). Adapun gambaran desain penelitian yang 

dilaksanakan diberikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 

 

Kelompok Perlakuan Evaluasi 

R (Kelompok eksperimen) X Tes 

R (Kelompok kontrol) Y Tes 

 

Keterangan: 

R : randomisasi 

X : pembelajaran dengan strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, and 

Review. 

X : pembelajaran dengan strategi langsung. 
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3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan populasi penelitian. 

2. Menentukan sampel penelitian menggunakan teknik cluster random 

sampling. Kemudian menentukan kelas uji coba di luar sampel penelitian. 

3. Melakukan tes awal pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk 

mengambil data awal. 

4. Menganalisis data awal sampel dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan 

uji kesamaan dua rata-rata. 

5. Menyusun instrumen tes uji coba yang meliputi kisi-kisi tes uji coba, soal uji 

coba, kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

6. Menyusun rencana pembelajaran. 

7. Melaksanakan pembelajaran pada kelas uji coba, kelas kontrol, kelas 

eksperimen. 

8. Menguji cobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba.  

9. Menganalisis data hasil  tes  uji  coba  untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat  kesukaran, dan daya pembeda soal.  

10. Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan poin (9) untuk 

disusun menjadi instrumen tes. 

11. Melaksanakan tes akhir untuk mengetahui untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.  

12. Menganalisis data hasil tes akhir dengan uji normalitas, uji kesamaan varians, 
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uji ketuntasan belajar, dan uji perbedaan rata-rata untuk menguji kebenaran 

hipotesis. 

13. Menyusun hasil penelitian. 

Adapun gambaran pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan diberikan pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pelaksanaan Penelitian 
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3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen pada penelitian ini meliputi tes kemampuan komunikasi dan 

berpikir kritis matematis untuk mengukur kemampuan komunikasi dan berpikir 

kritis siswa setelah diajarkan dengan strategi PQ4R. Tes yang akan diberikan pada 

penelitian ini berupa tes uraian materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok. 

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa soal bentuk uraian memiliki 

beberapa kelebihan. Menurut Arikunto (2007: 163) soal-soal bentuk uraian 

memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. 

1. Mudah disiapkan dan disusun.  

2. Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. 

3. Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus. 

4. Memberi kesempatan kepada siswa  untuk mengutarakan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan caranya sendiri. 

5. Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan.  

Dalam penelitian ini terdapat dua instrumen tes yang digunakan yaitu 

instrumen tes kemampuan komunikasi matematis dan tes kemampuan berpikir 

kritis matematis. 

3.4.2 Instrumen Lembar Pengamatan 

Lembar pengamatan dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan 

pengelolaan kelas oleh guru yang digunakan untuk memperoleh data skor 

pengelolaan kelas oleh guru dalam proses pembelajaran materi bangun ruang sisi 
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datar kubus dan balok pada kelas sampel yang telah ditentukan. 

3.5 Analisis Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah tes 

uraian yang sebelumnya diuji cobakan terlebih dahulu pada kelas uji coba. Uji 

coba tersebut dilakukan untuk mengetahui validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda soal, sehingga layak untuk digunakan pada tes akhir. 

3.5.1 Analisis Validitas Tes 

Validitas atau kesahihan adalah suatu ukuran menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi suatu instrumen (soal) dikatakan 

valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur 

(Arikunto, 2007: 65). 

Untuk mengetahui validitas masing-masing soal digunakan rumus korelasi 

product moment (Sugiyono, 2012: 228), yaitu 

    
 ∑  −  ∑   ∑  

√  ∑  −  ∑      ∑  −  ∑    
 

Keterangan: 

    = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

      = banyaknya peserta tes 

∑    = jumlah skor per item 

∑     = jumlah skor total 

∑    = jumlah kuadrat skor per item 

∑    = jumlah kuadrat skor total. 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga   
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pada tabel product moment dengan taraf signifikan 5% jika           , maka 

item soal tersebut dikatakan valid. Hasil analisis validitas soal uji coba dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.  

Tabel 3.2 Analisis Validitas Soal Uji Coba 

 

Nomor 

Soal 
           Kriteria 

1 0,59235 0,349 Valid 

2 0,506526 0,349 Valid 

3 0,55839 0,349 Valid 

4 0,695973 0,349 Valid 

5 0,507748 0,349 Valid 

6 0,33260753 0,349 Tidak valid 

7 0,447181 0,349 Valid 

8 0,788371 0,349 Valid 

9 0,371346 0,349 Valid 

10 0,724383 0,349 Valid 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 15. 

3.5.2 Analisis Reliabilitas Tes 

Pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes 

(Arikunto, 2009: 86). Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai 

reliabilitas yang tinggi, apabila tes digunakan untuk mengukur berkali-kali 

menghasilkan data yang sama (konsisten). Reliabilitas juga dapat diartikan  

seandainya hasilnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak 

berarti. Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas tes berbentuk uraian 

adalah rumus alpha (Arikunto, 2007: 109) sebagai berikut. 

    (
 

 −  
) ( −

∑  
 

  
 )            

∑  −
 ∑   

 
 

 

Keterangan: 

    : reliabilitas yang dicari 
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  : banyaknya item 

∑  
  : jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  : varians total 

∑  : jumlah skor total 

∑   : jumlah kuadrat skor total 

  : banyaknya sunjek uji coba 

Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah membandingkan harga      dengan 

harga        . Jika                  maka soal reliabel. 

Klasifikasi reliabilitas soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Reliabilitas Soal 

Interval  Kriteria 

0,80 ≤    ≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,60 ≤    < 0,80 Tinggi  

0,40 ≤    < 0,60 Cukup tinggi 

0,20 ≤    < 0,40 Rendah  

   < 0,20 Sangat rendah 

 

Hasil analisis reliabilitas soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai 

berikut. 

Tabel 3.4 Analisis Reliabilitas Soal Uji Coba 

n 32 

    0,709436 

       0,349 

Kriteria RELIABEL 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 16. 
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3.5.3 Taraf Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang biasa dinyatakan dengan indeks. Indeks ini 

biasa dinyatakan dengan proporsi yang besarnya antara 0,00 sampai dengan 1,00. 

Semakin besar indeks tingkat kesukaran berarti soal tersebut semakin mudah 

(Arifin, 2009: 134). 

Untuk menghitung tingkat kesukaran soal bentuk uraian, dapat digunakan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

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

    −      
                           

            
 

2) Menghitung tingkat kesukaran dengan rumus 

                  
    −     

                       
 

3) Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria pada Tabel 3.5 sebagai 

berikut. 

Tabel 3.5 Kriteria Tingkat Kesukaran 

 

Interval  Kriteria 

0,00 ≤    < 0,30 Sukar 

0,30 ≤    < 0,70 Sedang  

0,70 ≤    ≤ 1,00 Mudah 

(Arifin, 2012: 147-149) 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.6 

sebagai berikut. 

 



47 
 

  
 

Tabel 3.6 Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

 

Nomor 

Soal 

Tingkat 

kesukaran 
Kriteria 

1 0,33125 Sedang 

2 0,659375 Sedang 

3 0,58125 Sedang 

4 0,86875 Mudah 

5 0,434375 Sedang 

6 0,378125 Sedang 

7 0,40625 Sedang 

8 0,70625 Mudah 

9 0,728125 Mudah 

10 0,71875 Mudah 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 17. 

3.5.4 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (menguasai materi) dengan siswa yang kurang pandai 

(kurang/tidak menguasai materi). Indeks daya pembeda dinyatakan dengan 

proporsi (Arifin, 2009 : 133). 

Berikut langkah-langkah menghitung daya pembeda soal. 

1) Menghitung jumlah skor total tiap siswa 

2) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor yang 

terkecil. 

3) Menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. 

4) Menghitung daya pembeda soal dengan rumus 

  
   ̅̅̅ −   ̅̅ ̅ 

         
 

Keterangan: 

   = daya pembeda 
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  ̅̅̅  = rata-rata kelompok atas 

  ̅̅ ̅  = rata-rata kelompok bawah 

5) Membandingkan daya pembeda dengan kriteria pada tabel 3.7 berikut. 

Tabel 3.7 Kriteria Daya Pembeda 

Daya pembeda Kriteria 

0,00 – 0,20 Kurang baik 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Sangat baik 

(Sholihah, 2013: 238) 

Hasil analisis daya pembeda soal uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.8 

sebagai berikut. 

Tabel 3.8 Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

 

Nomor Soal Koefesien Daya Pembeda Kriteria 

1 0,1625 Kurang baik 

2 0,21875 Cukup 

3 0,2250 Cukup 

4 0,1500 Kurang baik 

5 0,04375 Kurang baik 

6 0,00625 Kurang baik 

7 0,2125 Cukup 

8 0,4500 Baik 

9 0,08125 Kurang baik 

10 0,475 Baik 
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Dari hasil perhitungan analisis soal uji coba diperoleh rekapitulasi seperti 

pada Tabel 3.9 sebagai berikut. 

Tabel 3.9 Rekapitulasi Analisis Soal Uji Coba 

 

Nomor 

soal 

Indikator 

Komunikasi 

Matematis 

Indikator 

Berpikir Kritis 

Matematis 

Validitas 
Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

1  Indikator no 1,2 Valid Sedang Kurang baik Soal dibuang 

2 Indikator no 2,3  Valid Sedang Cukup Soal digunakan 

3  Indikator no 1,2 Valid Sedang Cukup Soal digunakan 

4 Indikator no 3  Valid Mudah Kurang baik Soal dibuang 

5  Indikator no 1,3 Valid Sedang Kurang baik Soal dibuang 

6 Indikator no 1,2  Tidak valid Sedang Kurang baik Soal dibuang 

7 Indikator no 1,2  Valid Sedang Cukup Soal digunakan 

8  Indikator no 1,3 Valid Mudah Baik Soal digunakan 

9  Indikator no 1,2 Valid Mudah Kurang baik Soal dibuang 

10 Indikator no 1,2  Valid Mudah Baik Soal digunakan 

 

3.6 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi awal 

sampel. Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil 

dari tes awal berupa soal uraian materi matematika yang telah diberikan oleh guru 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data awal meliputi uji 

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

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data awal kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah Chi kuadrat. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

   : data awal berdistribusi normal. 

   : data awal tidak berdistribusi normal. 
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Langkah-langkah uji normalitas data sebagai berikut. 

1. Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan terendah. 

2. Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas. 

3. Menghitung rata-rata dan simpangan baku. 

4. Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas. 

5. Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai berikut. 

   
  −  ̅

 
 

Keterangan: 

   : simpangan baku untuk kurva normal standar 

   : batas bawah kelas 

 ̅ : rata-rata 

  : simpangan baku 

(Sudjana, 2005: 138) 

6. Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel. 

7. Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva dengan rumus sebagai 

berikut. 

   ∑
   −    

 

  

 

   

 

Keterangan: 

   : Chi Kuadrat 

   : frekuensi pengamatan 

   : frekuensi yang diharapkan 
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8. Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel dengan 

taraf signifikansi 5% dan dk = k – 3. 

9. Menarik simpulan, yaitu terima    jika      
          , sehingga data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 273). 

3.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi awal sama/homogen yaitu dengan menyelidiki 

apakah kelas eksperimen dan kelas sampel mempunyai varians yang sama atau 

tidak.  Berhubung jumlah data dalam kelompok tidak sama maka uji homogenitas 

yang digunakan adalah uji Bartlett dengan hipotesis sebagai berikut: 

     
    

  (varians homogen) 

     
    

  (varians tidak homogen) 

Rumus Uji Barlett: 

1. Varians gabungan dari semua sampel 

   
∑        

 

∑      
  

2. Harga satuan B 

         ∑   −     

3. Chi Kuadrat 

       0   − ∑   −         
    

Dengan taraf signifikan  α = 5%, tolak Ho  jika      
     , dimana 

  
      didapat dari daftar distribusi Chi-Kudrat dengan peluang (1 –  α) dan dk = 

(k –  1) (Sudjana, 2005: 263). 
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3.6.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk memperoleh asumsi bahwa kedua 

kelompok sampel memiliki rata-rata hasil belajar yang sama secara statistik. Uji 

kesamaan rata-rata yang digunakan adalah uji t dua pihak dengan hipotesis 

sebagai berikut. 

         (rata-rata data awal kelas eksperimen sama dengan rata-rata data awal 

kelas kontrol) 

         (rata-rata data awal kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata 

data awal kelas kontrol) 

Rumus uji t dua pihak adalah sebagai berikut. 

  
  ̅̅̅ −   ̅̅ ̅

 √
 
  

+
 
  

            
   −     

 +    −     
 

  +   −  
 

Keterangan: 

  ̅̅̅ : rata-rata nilai siswa pada kelas eksperimen  

  ̅̅ ̅ : rata-rata nilai siswa pada kelas kontrol  

   : jumlah siswa pada kelas eksperimen  

   : jumlah siswa pada kelas kontrol  

    : simpangan baku  

    : simpangan baku kelas eksperimen  

    : simpangan baku kelas kontrol 

Kriteria pengujian adalah terima    jika − 
  

 

 
 

    
  

 

 
 

 dengan 

     +   −   dan taraf signifikansi 5% (Sudjana, 2005: 239). 
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3.7 Analisis Data Akhir 

Analisis data akhir dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Data akhir 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tes kemampuan komunikasi dan 

berpikir kritis matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi 

perlakuan pembelajaran berbeda. Analisis data akhir meliputi uji normalitas, uji 

kesamaan varians, uji proporsi satu pihak, uji kesamaan dua proporsi, dan uji 

kesamaan dua rata-rata. 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data akhir kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah pengujian 

normalitas data akhir sama dengan langkah-langkah pengujian normalitas data 

awal.  

3.7.2 Uji Kesamaan Varians 

Uji ini dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa data akhir kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau homogen. 

Langkah-langkah pengujian kesamaan varians data akhir sama dengan langkah-

langkah pengujian homogenitas data awal. 

3.7.3 Uji Hipotesis I  

Uji hipotesis 1 dilakukan untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematis siswa menggunakan model pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yang ditentukan. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal 
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yang ditetapkan yaitu 75%. Uji ketuntasan ini menggunakan uji proporsi satu 

pihak (kanan) dengan hipotesis sebagai berikut. 

          (banyaknya siswa yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal  kurang dari atau sama dengan 75%) 

         (banyaknya siswa yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal lebih dari 75%) 

Rumus yang digunakan adalah: 

  
 

 
   

√
        

 

 (Sudjana, 2005: 233) 

Keterangan: 

  : banyaknya siswa yang tuntas 

   : nilai yang dihipotesiskan 

n : banyak siswa kelas eksperimen 

z : nilai z yang dihitung, selanjutnya disebut        . 

Kriteria pengujian: 

Terima    jika          dengan taraf signifikan 5% (Sudjana, 2005: 235). 

3.7.4 Uji Hipotesis II  

Uji hipotesis II dilakukan untuk mengukur berpikir kritis matematis siswa 

menggunakan model pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditentukan. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal yang 

ditetapkan yaitu 75%. Uji ketuntasan ini menggunakan uji proporsi satu pihak 

(kanan) dengan hipotesis sebagai berikut. 
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          (banyaknya siswa yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal  kurang dari atau sama dengan 75%) 

         (banyaknya siswa yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal lebih dari 75%) 

Rumus yang digunakan adalah: 

  
 

 
   

√
        

 

 (Sudjana, 2005: 233) 

Keterangan: 

  : banyaknya siswa yang tuntas 

   : nilai yang dihipotesiskan 

n : banyak siswa kelas eksperimen 

z : nilai z yang dihitung, selanjutnya disebut        . 

Kriteria pengujian: 

Terima    jika          dengan taraf signifikan 5% (Sudjana, 2005: 235). 

3.7.5 Uji Hipotesis III 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi 

dari siswa yang diberikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung. 

Rumus yang digunakan adalah uji t dengan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : 1  ≤ 2  (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa  kelas kontrol) 
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   : 1  > 2  (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa  kelas kontrol) 

Untuk menguji hipotesis ini, digunakan rumus sebagai berikut. 

  
  −   

 √
 
  

+
 
  

 dengan      
   −     

 +    −     
 

  +   −  
 

Keterangan: 

   :  rata-rata data kelompok eksperimen 

   :  rata-rata data kelompok kontrol 

  
  :  varian kelompok eksperimen 

  
  :  varian kelompok kontrol 

s
2
 :  varian gabungan 

n1 :  banyaknya data kelompok eksperimen 

n2 :  banyaknya data kelompok kontrol 

Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika                         dengan taraf signifikansi 5% dan 

dk = n1 + n2 – 2 (Sudjana, 2005:243). 

3.7.6 Uji Hipotesis IV 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran 

dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran dengan 



57 
 

  
 

strategi pembelajaran langsung. Rumus yang digunakan adalah uji t dengan 

hipotesis sebagai berikut. 

Ho : 1  ≤ 2  (rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa  kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata berpikir 

kritis matematis siswa  kelas kontrol) 

   : 1  > 2  (rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa  kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa  kelas kontrol) 

Untuk menguji hipotesis ini, digunakan rumus sebagai berikut. 

  
  −   

 √
 
  

+
 
  

 dengan      
   −     

 +    −     
 

  +   −  
 

Keterangan: 

   :  rata-rata data kelompok eksperimen 

   :  rata-rata data kelompok kontrol 

  
  :  varian kelompok eksperimen 

  
  :  varian kelompok kontrol 

s
2
 :  varian gabungan 

n1 :  banyaknya data kelompok eksperimen 

n2 :  banyaknya data kelompok kontrol 
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Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika                         dengan taraf signifikansi 5% dan dk = 

n1 + n2 – 2 (Sudjana, 2005:243). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 13 Semarang dengan 

menggunakan dua kelas sampel yaitu kelas VIII-D sebagai kelas kontrol dan kelas 

VIII-F sebagai kelas eksperimen, serta kelas uji coba di luar kelas sampel yaitu 

kelas VIII-E. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2015 

sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 dengan tujuh kali pertemuan pada masing-

masing kelas. Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan strategi PQ4R, 

sedangkan pada kelas kontrol diberikan strategi pembelajaran langsung. Materi 

pokok yang diambil dalam penelitian ini adalah bangun ruang sisi datar kubus dan 

balok 

Pertemuan pertama dilakukan untuk mengambil data awal berupa tes materi 

garis singgung pada kelas sampel. Data awal yang diperoleh kemudian dianalisis 

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

Pada kelas uji coba pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi 

PQ4R dengan tujuan agar peneliti mempunyai pengalaman dan dapat melakukan 

evaluasi sebelum melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas uji coba dilaksanakan satu minggu sebelum 

melaksanakan pembelajaran pada kelas sampel.  
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Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu disusun intrumen 

penelitian meliputi kisi-kisi tes uji coba, soal uji coba, kunci jawaban, pedoman 

penskoran, silabus, dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

4.1.2 Analisis Data Awal 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data awal diambil dari nilai tes awal yang dilaksanakan di 

kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai sampel penelitian. Uji ini 

dilaksanakan untuk mengetahui apakah data awal kelas sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji chi 

kuadrat. 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data awal kelas eksperimen 

diperoleh   
       = 7,051. Dengan α = 5% dan dk = 3 diperoleh   

        8 . 

Karena   
         

     , maka    diterima. Berarti data awal kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

4.1.2.1.2 Uji Normalitas Data Awal Kelas Kontrol 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data awal kelas kontrol 

diperoleh   
       = 4,088 dengan α = 5% dan dk = 3 diperoleh   

        8 . 

Karena   
         

     , maka    diterima. Berarti data awal kelas kontrol 

berdistribusi normal. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi awal sama/homogen yaitu dengan menyelidiki 
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kelas eksperimen dan kelas sampel mempunyai varians yang sama atau tidak. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data awal sampel menggunakan 

Uji Bartlett diperoleh   
      = 0 0     dan   

             8  dengan dk = 

 −     dan taraf signifikasi 5%. Karena   
         

          maka    

diterima yang berarti varians homogen. Perhitungan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 9. 

4.1.2.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan  rata-rata digunakan untuk memperoleh asumsi bahwa kedua 

kelompok sampel memiliki rata-rata hasil belajar yang sama secara statistik. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan rata-rata menggunakan uji t dua 

pihak diperoleh         0 0      dan  
  

 

 
 

   00  dengan dk = 55 dan taraf 

signifikasi 5%. Karena − 
  

 

 
 

          
  

 

 
 

 maka    diterima, yang berarti 

tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata data awal kelas eksperimen dan 

rata-rata data awal kelas kontrol.  Perhitungan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 10. 

4.1.3 Analisis Data Akhir 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data akhir kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data akhir yang 

digunakan adalah uji chi kuadrat.  
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4.1.3.1.1 Uji Normalitas Data Akhir Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kemampuan 

komunikasi matematis kelas eksperimen diperoleh   
       = 5,170, dengan α = 

5% dan dk = 3 diperoleh   
        8 . Karena   

         
     , maka    

diterima. Berarti data akhir kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 47. 

4.1.3.1.2 Uji Normalitas Data Akhir Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kelas Kontrol. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kemampuan 

komunikasi matematis kelas kontrol diperoleh   
       = 3,359, dengan α = 5% 

dan dk = 3 diperoleh   
        8 . Karena   

         
     , maka    

diterima. Berarti data akhir kelas kontrol berdistribusi normal. Perhitungan dapat 

dilihat pada Lampiran 48. 

4.1.3.1.3 Uji Normalitas Data Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Kelas Eksperimen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kemampuan berpikir 

kritis matematis kelas eksperimen diperoleh   
       = 5,363, dengan    α = 5% 

dan dk = 3 diperoleh   
        8 . Karena   

         
     , maka    

diterima. Berarti data akhir kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 

berdistribusi normal. Perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 49. 
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4.1.3.1.4 Uji Normalitas Data Akhir Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 

Kelas Kontrol. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data akhir kemampuan berpikir 

kritis matematis kelas kontrol diperoleh   
       = 1,904, dengan α = 5% dan dk = 

3 diperoleh   
        8 . Karena   

         
     , maka    diterima. Berarti 

data akhir kelas kontrol berdistribusi normal. Perhitungan dapat dilihat pada 

Lampiran 50. 

4.1.3.2 Uji Kesamaan Varians 

4.1.3.2.1 Uji Kesamaan Varians Data Akhir Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan varians data akhir kemampuan 

komunikasi matematis menggunakan Uji Bartlett diperoleh   
      =     0  dan 

  
             8  dengan dk =  −     dan taraf signifikasi 5%. Karena 

  
         

          maka    diterima yang berarti varians homogen. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 51. 

4.1.3.2.2 Uji Kesamaan Varians Data Akhir Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan varians data akhir kemampuan 

berpikir kritis matematis menggunakan Uji Bartlett diperoleh   
      =   0  8 

dan   
             8  dengan dk =  −     dan taraf signifikasi 5%. Karena 

  
         

          maka    diterima yang berarti varians homogen. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 52. 
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4.1.3.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar Kemampuan Komunikasi 

Matematis) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat 

mencapai kentuntasan belajar secara klasikal sebanyak 75% sesuai Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 71. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

          

         

Kriteria pengujian yaitu Terima    jika         . Nilai        didapat dari 

daftar normal baku dengan peluang  0  −    dengan   0 0 .  

Nilai        dengan   0 0  atau           . Dari hasil perhitungan 

diperoleh       . Karena                    maka    ditolak. Artinya, 

persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 71 lebih dari 

75%. Jadi, kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan belajar secara klasikal. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 53. 

4.1.3.4 Uji Hipotesis II (Uji Ketuntasan Belajar Kemampuan Berpikir 

Kritis Matematis) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat 

mencapai kentuntasan belajar secara klasikal sebanyak 75% sesuai Kriteria 
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Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 71. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

          

         

Kriteria pengujian yaitu Terima    jika         . Nilai        didapat dari 

daftar normal baku dengan peluang  0  −    dengan   0 0 .  

Nilai        dengan   0 0  atau           . Dari hasil perhitungan 

diperoleh       . Karena                    maka    ditolak. Artinya, 

persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 71 lebih dari 

75%. Jadi, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan belajar secara 

klasikal sesuai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditentukan. 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 54. 

4.1.3.5 Uji Hipotesis III (Uji Kesamaan Dua Rata-rata Kemampuan 

Komunikasi Matematis) 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

komunikasi matematis siswa dari kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas kontrol. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Ho : 1  ≤ 2  

   : 1  > 2   
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Kriteria pengujian yaitu Ho diterima jika                         dengan 

taraf signifikansi 5%. Nilai                 didapat dari daftar distribusi t. 

Dari hasil perhitungan diperoleh               . Nilai        

                                    . Karena                 maka    ditolak. 

Artinya, rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas eksperimen 

lebih tinggi dari rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas kontrol. 

Jadi, kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran langsung. Perhitungan selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 55. 

4.1.3.6 Uji Hipotesis IV (Uji Kesamaan Dua Rata-rata Kemampuan 

Berpikir Kritis Matematis) 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa dari kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas kontrol. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

Ho : 1  ≤ 2  

   : 1  > 2   

Kriteria pengujian yaitu Ho diterima jika                         dengan 

taraf signifikansi 5%. Nilai                 didapat dari daftar distribusi t. 

Dari hasil perhitungan diperoleh               . Nilai        

                                    . Karena                 maka    ditolak. 
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Artinya, rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa  kelas eksperimen 

lebih tinggi dari rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa  kelas 

kontrol. Jadi, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran langsung. Perhitungan selengkapnya 

terdapat pada Lampiran 56. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pada kelas eksperimen diterapkan pembelajaran menggunakan strategi 

PQ4R dengan setting diskusi kelompok. Pembelajaran dilaksanakan lima kali 

pertemuan dan satu kali pertemuan untuk tes komunikasi dan berpikir kritis 

matematis siswa. Sebelum pelaksanaan pembelajaran siswa dikelompokkan ke 

dalam delapan kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas empat orang 

dengan kemampuan heterogen. Pada masing-masing kelompok diberikan lembar 

materi dan hasil diskusi kelompok yang nantinya akan dipresentasikan oleh satu 

atau dua kelompok yang mewakili kelompok lainnya. Di dalam lembar materi 

diskusi siswa berisi materi pelajaran luas permukaan dan volume kubus dan balok 

beserta contoh soal. Siswa diberikan waktu untuk membaca, memahami, 

menganalisis, dan mendiskusikan bersama materi yang dipelajari. Selanjutnya, 

siswa diminta untuk mendiskusikan bersama masing-masing kelompok membuat 

satu contoh soal uraian beserta cara penyelesaiannya terkait masalah dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai materi yang dipelajari.  
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Seperangkat lembar pembelajaran yang digunakan dirancang oleh guru agar 

siswa melakukan kegiatan membaca selintas dengan cepat (preview), mengajukan 

pertanyaan (question), membaca (read), refleksi (reflect), mengingat kembali 

materi yang telah dipelajari (recite), dan mengulang secara menyeluruh (review) 

sehingga siswa mengerti apa yang sedang dipelajarinya. Kegiatan-kegiatan 

tersebut merupakan langkah-langkah penerapan strategi PQ4R yang diharapkan 

dapat melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa. Dalam 

seperangkat pembelajaran yang diberikan kepada siswa sebagai lembar materi dan 

hasil diskusi dirancang oleh guru agar mencakup indikator-indikator kemampuan 

komunikasi dan berpikir kritis matematis. Indikator-indikator komunikasi 

matematis secara tertulis dalam penelitian ini yang meliputi: (1) kemampuan 

mengekspresikan atau menggambarkan ide-ide matematis melalui tulisan (2) 

kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui tulisan. (3) kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, 

notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide. 

Serta indikator berpikir kritis matematis dalam penelitian ini yang meliputi: (1) 

kemampuan dalam mengidentifikasi atau merumuskan dan menjawab pertanyaan 

dengan mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber. (2) kemampuan dalam 

menyimpulkan dan membuat nilai keputusan. (3) kemampuan dalam 

mempertimbangkan serta memikirkan secara logis keputusan yang diambil. 

Pada pertemuan pertama, siswa masih banyak yang belum menguasi 

membuat soal uraian yang logis dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Guru harus bekerja keras untuk mengorganisasi siswa dalam pembelajaran 
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menggunakan strategi PQ4R dengan diskusi kelompok yang menuntut siswa yang 

lebih aktif karena siswa sudah terbiasa melakukan pembelajaran langsung yang 

cenderung siswa hanya sebagai penerima informasi dari guru. 

Pada pertemuan kedua sampai dengan kelima berlangsung lebih baik 

dibandingkan pertemuan sebelumnya. Siswa semakin terbiasa untuk aktif, bahkan 

mereka mengelompok dengan kelompoknya masing-masing sebelum pelajaran 

dimulai dan sebelum ada perintah dari guru. Siswa juga semakin mahir dan sangat 

kreatif dalam membuat soal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Selama proses pembelajaran menggunakan Strategi PQ4R, siswa lebih aktif 

untuk bertanya, berdiskusi dalam memahami materi, dan guru sebagai fasilitator 

bertugas untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan siswa dalam proses 

belajar, serta mengatur jalannya diskusi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

4.2.2 Proses Pembelajaran Kelas Kontrol 

Pada kelas kontrol diterapkan model pembelajaran langsung dimana guru 

terlibat aktif dalam menyampaikan isi pelajaran kepada siswa. Pembelajaran 

dilaksanakan lima kali pertemuan dan satu kali pertemuan untuk tes komunikasi 

dan berpikir kritis matematis siswa. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang 

diterapkan secara garis besar adalah sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa secara langsung. 

2. Guru memberikan contoh dan latihan soal kepada siswa. 

3. Guru memberikan waktu kepada siswa mencatat materi yang dianggap penting. 

4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada materi 

yang belum jelas. 
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5. Guru memberikan PR atau tugas kepada siswa.  

6. Guru memberikan ulangan sebagai evaluasi pembelajaran. 

Pada pembelajaran langsung, siswa mengikuti pelajaran dengan tenang 

karena guru dapat lebih mudah mengendalikan siswa. Siswa duduk dan 

memperhatikan guru saat menjelaskan materi pelajaran. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa siswa hanya menerima materi yang diberikan guru secara 

pasif. Dalam pembelajaran, siswa terkadang tidak berani atau malu untuk bertanya 

kepada guru. Peran aktif siswa masih kurang dan hanya beberapa siswa pandai 

yang aktif dalam kelas. Hal tersebut menyebabkan pencapaian tujuan 

pembelajaran berjalan apa adanya dan kurang maksimal. 

4.2.3 Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) 

terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis. 

Pada penelitian ini, hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

eksperimen yang diajarkan menggunakan strategi PQ4R mempunyai rata-rata 

83,53 dan untuk kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran 

langsung mempunyai rata-rata 71,63. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-

rata kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas kontrol.  

Secara klasikal, uji proporsi menunjukkan bahwa persentase siswa pada 

kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 71 lebih dari atau sama dengan 75%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi PQ4R dapat membantu siswa 

mencapai ketuntasan belajar. 
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Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa pada kelas eksperimen yang diajarkan dengan strategi PQ4R 

lebih baik daripada kelas kontrol yang diajarkan dengan pembelajaran langsung. 

Hal ini sesuai dengan teori-teori belajar yang digunakan pada penelitian ini, yaitu 

teori belajar Piaget yang sesuai dengan penggunaan strategi PQ4R yang memuat 

prinsip belajar aktif melalui pengalaman sendiri dalam proses membaca dan 

menyelesaikan soal, serta diskusi kelompok yang memuat prinsip belajar aktif 

melalui interaksi sosial. Prinsip-prinsip Piaget juga mendukung pengembangan 

kemampuan komunikasi matematis yaitu belajar aktif memanipulasi simbol, 

mengajukan pertanyaan. Teori Gagne yang mendukung penggunaan strategi 

PQ4R yang melatih kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri melalui kegiatan membaca, Teori Gagne juga mendukung 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis yang sesuai dengan 

pemikirannya tentang hasil belajar berupa informasi verbal dan keterampilan 

intelektual yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa 

secara tertulis, dan kemampuan mempresentasikan konsep dan lambang. Teori 

belajar David Ausubel mendukung penggunaan srategi PQ4R dalam penelitian 

ini, yaitu pembelajaran menemukan konsep oleh siswa. Dalam strategi PQ4R 

siswa dapat belajar menemukan sendiri konsep dengan cara membaca buku 

bacaan yang mendukung materi sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. 

Pada penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis yang diteliti adalah 

kemampuan komunikasi matematis tertulis. Hal ini dikarenakan adanya 
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keterbatasan waktu dan alat ukur komunikasi lisan yang membutuhkan persiapan 

yang lebih banyak dalam pengambilan data.  

Kemampuan komunikasi matematis siswa juga ditunjang dengan lembar 

materi dan hasil diskusi siswa yang disusun oleh peneliti sedemikian sehingga 

mencakup indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis tertulis pada 

penelitian ini. Siswa diminta membuat soal yang berhubungan dengan kegiatan 

sehari-hari dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan berdiskusi dengan 

anggota kelompok masing-masing. Pada kegiatan ini siswa dapat 

mengekspresikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis 

secara tertulis dengan menggunakan notasi-notasi atau istilah-istilah matematika. 

Lembar hasil diskusi kemudian dikumpulkan dan dipresentasikan oleh perwakilan 

kelompok untuk didiskusikan dengan kelompok yang lainnya. 

Pada pertemuan pertama, siswa masih belum begitu paham dan belum mahir 

dalam membuat soal kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa kelompok 

masih ada yang membuat soal yang sangat sederhana yang tidak berkaitan dengan 

persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan kedua dan selanjutnya, 

kemampuan siswa membuat soal semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa semakin baik pula setiap pertemuannya. 

Siswa lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Siswa 

dapat memecahkan masalah dengan diskusi kelompok yang membuat suasana 

belajar mengajar di kelas menjadi tidak menegangkan dan tidak membosankan. 

Pada kegiatan ini guru harus bekerja keras untuk mengatur jalannya proses belajar 

mengajar agar tetap kondusif. 



73 
 

 
 

4.2.4 Strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis. 

Pada penelitian ini, hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

kelas eksperimen yang diajarkan menggunakan strategi PQ4R mempunyai rata-

rata 79,07 dan untuk kelas kontrol yang diajarkan dengan model pembelajaran 

langsung mempunyai rata-rata 72,03. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari 

rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas kontrol.  

Secara klasikal, uji proporsi menunjukkan bahwa persentase siswa pada 

kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 71 lebih dari atau sama dengan 75%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan strategi PQ4R dapat membantu siswa 

mencapai ketuntasan belajar. Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada kelas eksperimen yang diajarkan 

dengan strategi PQ4R lebih baik daripada kelas kontrol yang diajarkan dengan 

pembelajaran langsung. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab adanya 

perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang mendapat 

perlakuan strategi PQ4R dalam setting diskusi kelompok dengan siswa yang 

mendapat perlakuan pembelajaran langsung antara lain sebagai berikut. 

1) Pada kelas yang menerapkan strategi PQ4R dengan diskusi kelompok, siswa 

dapat terlibat lebih aktif melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya 

dalam mengkontruksi pengetahuan mereka untuk menyelesaikan persoalan 

yang ada dibandingkan dengan kelas kontrol yang terlihat lebih pasif menerima 

materi yang disampaikan oleh guru. 
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2) Melalui strategi PQ4R dengan diskusi kelompok, pembelajaran di kelas lebih 

menarik karena siswa dapat belajar menemukan sendiri konsep dengan cara 

membaca buku bacaan yang mendukung materi sehingga pembelajaran akan 

lebih bermakna. 

3) Strategi PQ4R dengan diskusi kelompok membantu dalam pengembangan 

kemampuan berpikir kritis matematis dalam yang sesuai dengan teori Gagne 

yang merumuskan hasil belajar berupa strategi kognitif yaitu kecakapan 

menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitifnya dalam penggunaan 

konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah serta objek tak langsung yang 

dapat diperoleh siswa yaitu kemampuan menyelidiki dan memecahkan 

masalah. 

Pada pembelajaran di kelas kemampuan berpikir kritis matematis siswa juga 

ditunjang dengan lembar materi dan hasil diskusi siswa yang disusun oleh peneliti 

sedemikian sehingga mencakup indikator-indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis. Dari banyaknya indikator-indikator kemampuan berpikir kritis 

matematis yang ada, peneliti menggunakan beberapa indikator-indikator 

kemampuan berpikir kritis matematis yang meliputi: (1) kemampuan dalam 

mengidentifikasi atau merumuskan dan menjawab pertanyaan dengan 

mempertimbangkan kredibilitas suatu sumber. (2) kemampuan dalam 

menyimpulkan dan membuat nilai keputusan. (3) kemampuan dalam 

mempertimbangkan serta memikirkan secara logis keputusan yang diambil. Hal 

tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam instrumen jika semua 

indikator-indikator berpikir kritis matematis harus digunakan. 
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Sama halnya dengan kemampuan komunikasi matematis siswa, pada 

pertemuan pertama kemampuan berpikir kritis siswa masih belum tampak. Pada 

saat membuat soal masih banyak ditemukan soal yang tidak logis dan tidak ada 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Siswa pun masih belum mahir untuk 

menyimpulkan dan membuat nilai keputusan dari soal yang mereka buat sendiri. 

Pada umumnya siswa hanya mengerjakan soal yang diberikan guru, tapi pada 

kegiatan ini siswa dituntut untuk berpikir dua kali yaitu membuat soal dan 

menyelesaikan soal yang mereka buat sendiri.  

Pada pertemuan kedua dan selanjutnya, persoalan yang diambil siswa dalam 

membuat dan menyelesaikan soal semakin rumit. Hal tersebut mendapat 

tanggapan positif dari kelompok lain yang ditunjukkan dengan sikap antusias 

dalam mencermati dan menanggapi penjelasan soal pada saat presentasi. Dari 

penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa semakin lebih baik dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa pembelajaran 

dengan strategi PQ4R terhadap kemampuan komunikasi dan berpikir kritis 

matematis siswa kelas VIII pada materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok 

efektif berdasarkan empat hal sebagai berikut. 

1) Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi PQ4R dapat mencapai kentuntasan belajar secara klasikal. 

2) Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R dapat mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 

3) Kemampuan komunikasi matematis siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran langsung. 

4) Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi PQ4R lebih tinggi dari siswa yang diberikan pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran langsung. 
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5.2 Saran  

Saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut.  

1) Guru matematika dapat menggunakan pembelajaran matematika dengan 

strategi PQ4R sebagai salah satu alternatif pembelajaran dalam meningkatkan 

kemampuan komunikasi dan berpikir kritis matematis siswa.  

2) Peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan tentang strategi PQ4R pada 

materi lain dan beberapa aspek lain seperti pemahaman konsep, penalaran, 

pemecahan masalah dan lain sebagainya. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 (KELAS VIII F) 

 

 

No KODE NAMA SISWA 

1 E-01 ALAND KUSUMA AZHAR 

2 E-02 ALIA DWI HARJANTI 

3 E-03 ALIFIA INDANA ZULFA 

4 E-04 ALYA ERIKA FADHIIL 

5 E-05 ATIKA OKKY HARDANTI 

6 E-06 AZIZAH WULAN SARI 

7 E-07 AZRIEL QAMARINA MAULIDA 

8 E-08 BENEDICTUS ARIO DHIMAS ADITAMA 

9 E-09 CANDRA YOGA PAMUNGKAS 

10 E-10 DESTIANA 

11 E-11 DIDAN HASAN MURTAQI 

12 E-12 ERVINA NUGRAHENI SUPRAPTI 

13 E-13 FAIZ CAHYA RAMADHAN 

14 E-14 FANNY YUDHA PRATAMA 

15 E-15 HADDAD SAIFULLAH MAHYUDIN 

16 E-16 LAURENSIUS LIQUORI IGRIDFIAN 

17 E-17 MAHARDIKA ADI SAPUTRA 

18 E-18 MAHEKA AJITAMA SURYA PRANOTO 

19 E-19 MUHAMAD ALI RISTANTO 

20 E-20 OLLY MUHARTIN P 

21 E-21 PIUS ERICO PUTRANTO 

22 E-22 RAFI'I MUNIF R 

23 E-23 ROYNALDI 

24 E-24 SERVASIUS KHRISTNA BUDI KURNIAWAN 

25 E-25 SINDHU PRATAMA ADITYA 

26 E-26 TEGAR DAFFA MULANTOMO 

27 E-27 TENRI IOLA DAFFINNA IZZATI 

28 E-28 TRI ASIH AZHARI 

29 E-29 VINTA YUNIAR 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL 

(KELAS VIII D) 

No KODE 
  

NAMA SISWA 
 

1 K-01 ACHMAD TSANI FEBRI HARYAWAN 

2 K-02 ARI ANDINI 

3 K-03 ASSYIFA SHAFIA ADIYANTI 

4 K-04 AZALIA ELFREDA ARYNDRI 

5 K-05 CHARISMA CHALIF 

6 K-06 DEA ARISKA NURJANAH 

7 K-07 DITA FEBRIANA CANDRAWATI 

8 K-08 FARKHAN MARHENDRA 

9 K-09 FREBRIANI ADIANEGARA KUSUMA 

10 K-10 HAFIZH FIKRI NUR AMANDA 

11 K-11 ICHA DIAH ANDINI WIBOWO 

12 K-12 ILHAM DWI SAPUTRA 

13 K-13 IQBAL MAULANA 

14 K-14 IRFAN PRADIPTA 

15 K-15 IRSYAD MAULANA 

16 K-16 KAMA JAYA KURNIAWAN 

17 K-17 KEVIN ABI AGUSTIAN 

18 K-18 KRISNA ADE FEBRIANA 

19 K-19 MARLYN YULIASARI MURDJITO 

20 K-20 MAUDINA AZZAHRA W 

21 K-21 MEIVAZANA NESYA ARACHELLY 

22 K-22 MUHAMMAD BAHRUL ULUM 

23 K-23 NADELLA FITRIA SARI 

24 K-24 NIKEN NILA WANDIRA 

25 K-25 RIAN PRASTYA WIBOWO 

26 K-26 RIZKI PUTRI  HANDIYANI 

27 K-27 RM. CATUR HARDOMO MUKTI 

28 K-28 TRISNASARI WAHYU PRINANINTYAS 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJI COBA 

(KELAS VIII E) 

No KODE NAMA 

1 UC-01 ADRIAN RIESA IRNADI 
2 UC-02 ALAN DHARMA SAPUTRA 
3 UC-03 ALIFIA MIFTHA NURMAIDA 
4 UC-04 ALSELA TIA TSAMARADHIA 
5 UC-05 ANASTASIA BERNIKE ARDELLA 
6 UC-06 AUODY ABNER EKA P 
7 UC-07 BHINTAR AFIEF MUFTI PERDANA 
8 UC-08 BINTANG KURNIAWAN 
9 UC-09 DESTIA DARMASELA 

10 UC-10 FAIQ IFTINAN GIGIH ARRY 
11 UC-11 FANNY EVELINA 
12 UC-12 GUSTINA BELLA ARSI 
13 UC-13 HANDSON FERDY YUDITA 
14 UC-14 IVAN WIJAYA 
15 UC-15 KHARINA SUKMA WIJAYANTI 
16 UC-16 KHOIRIYAH 
17 UC-17 MELIA SAPUTRI MAHARANI 
18 UC-18 MIRANDA ANGELI PRATITA 
19 UC-19 MUHAMMAD AFIF MUMTAZ 
20 UC-20 NABILA PUTRI IMALIANDA 
21 UC-21 OKTAVIAN BAYU AJI 
22 UC-22 PERDANA BANGUN ADI WICAKSONO 
23 UC-23 PRISCILLIA RAGIL FEBRINA 
24 UC-24 PRIYANGGO KRISPANTORO 
25 UC-25 RAFIKA FITRI HIDAYATI 
26 UC-26 RAHMATULLAH AUFA RABBANI 
27 UC-27 RENDHY BUDI KURNIAWAN 
28 UC-28 RM. WISSANG ANJAR KUMARA 
29 UC-29 SANDRA PUSPITA DEWI 
30 UC-30 SYAHNAN ANNAS PIRMANSYAH 
31 UC-31 WULANDARI 
32 UC-32 YULIUS DANI SAPUTRA 
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Lampiran 4 

 

SOAL TES AWAL 

Jenjang/ Mata pelajaran : SMP/ Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi : Garis Singgung Lingkaran 

Alokasi waktu : 40 menit 

Petunjuk umum: 

a. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang telah 

disediakan. 

c. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

d. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada guru. 

 

Soal: 

 

Untuk no 1– 3 gunakan gambar berikut, dengan    ̅̅ ̅̅  garis singgung persekutuan. 

 
1. Jika AQ = 7 cm, BP = 5 cm, dan PQ = 20 cm, tentukan   ̅̅ ̅̅ . 

2. Jika AB = 24 cm, AQ = 6 cm, dan BP = 4 cm, tentukan   ̅̅ ̅̅ . 

3. Jika AQ = 5 cm, BP = 4 cm, dan PQ = 15 cm, tentukan   ̅̅ ̅̅ . 
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Untuk no. 4 - 5 gunakan gambar berikut, dengan    ̅̅ ̅̅  garis singgung persekutuan. 

 

4. Jika AP = 11 cm, BQ = 4 cm, dan PQ = 25 cm, tentukan   ̅̅ ̅̅ . 

5. Jika AB = 12 cm, PQ = 13 cm, AP = 9 cm, tentukan   ̅̅ ̅̅  
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES AWAL 

No. Uraian Skor 

1 Diketahui :   ̅̅ ̅̅  garis singgung persekutuan 

 

AQ = 7 cm 

BP = 5 cm 

PQ = 20 cm 

Ditanya  :   ̅̅ ̅̅  

Jawab      :  

  ̅̅ ̅̅  √   −    +      

  ̅̅ ̅̅  √ 00 −   +     

  ̅̅ ̅̅  √ 00 −     

  ̅̅ ̅̅  √ 00 −     

  ̅̅ ̅̅  √    

  ̅̅ ̅̅     

Jadi   ̅̅ ̅̅     cm 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

2 Diketahui :   ̅̅ ̅̅  garis singgung persekutuan 

 

AB = 24 cm 

AQ = 6 cm 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

Lampiran 5 



88 
 

 
 

BP  = 4 cm 

Ditanya  :   ̅̅ ̅̅  

Jawab      :  

   √   −    +      

   √   −   +     

   √   −  0  

   √   −  00 

       −  00 

       +  00 

   √    

      

Jadi   ̅̅ ̅̅     cm 

 

 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

3 Diketahui :   ̅̅ ̅̅  garis singgung persekutuan 

 

AQ = 5 cm 

BP = 4 cm 

PQ  = 15 cm 

Ditanya  :   ̅̅ ̅̅  

Jawab      :  

  ̅̅ ̅̅  √   −    +      

  ̅̅ ̅̅  √   −   +     

  ̅̅ ̅̅  √   −    

  ̅̅ ̅̅  √   − 8  

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

6 
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  ̅̅ ̅̅  √    

  ̅̅ ̅̅     

Jadi   ̅̅ ̅̅     cm 

 

 

1 

4 Diketahui :   ̅̅ ̅̅  garis singgung persekutuan 

 

AP = 11 cm 

BQ = 4 cm 

PQ  = 25 cm 

Ditanya  :   ̅̅ ̅̅  

Jawab      :  

  ̅̅ ̅̅  √   −    −      

  ̅̅ ̅̅  √   −    −     

  ̅̅ ̅̅  √   −    

  ̅̅ ̅̅  √   −    

  ̅̅ ̅̅  √    

  ̅̅ ̅̅     

Jadi   ̅̅ ̅̅     cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

5 Diketahui :   ̅̅ ̅̅  garis singgung persekutuan  
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AB = 12 cm 

PQ = 13 cm 

AP = 9 cm 

Ditanya  :   ̅̅ ̅̅  

Jawab      :  

  ̅̅ ̅̅  √   −    −      

   √   −   −      

   √   −   −      

       −   −      

       −   −      

  −         −     

  −         

√  −      √   

 −      

    −   

     

Jadi   ̅̅ ̅̅    cm 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Lampiran 6 

DAFTAR NILAI TES AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILAI TES AWAL 
KELAS EKSPERIMEN 

NILAI TES AWAL 
 KELAS KONTROL 

No KODE NILAI No KODE NILAI 

1 E-01 94 1 K-01 98 

2 E-02 88 2 K-02 76 

3 E-03 82 3 K-03 78 

4 E-04 100 4 K-04 60 

5 E-05 76 5 K-05 90 

6 E-06 70 6 K-06 80 

7 E-07 92 7 K-07 100 

8 E-08 100 8 K-08 100 

9 E-09 100 9 K-09 72 

10 E-10 100 10 K-10 100 

11 E-11 100 11 K-11 88 

12 E-12 40 12 K-12 100 

13 E-13 76 13 K-13 52 

14 E-14 50 14 K-14 86 

15 E-15 64 15 K-15 86 

16 E-16 100 16 K-16 98 

17 E-17 88 17 K-17 40 

18 E-18 98 18 K-18 88 

19 E-19 64 19 K-19 68 

20 E-20 66 20 K-20 88 

21 E-21 70 21 K-21 76 

22 E-22 52 22 K-22 70 

23 E-23 90 23 K-23 76 

24 E-24 96 24 K-24 86 

25 E-25 88 25 K-25 94 

26 E-26 70 26 K-26 100 

27 E-27 94 27 K-27 70 

28 E-28 82 28 K-28 58 

29 E-29 82 JUMLAH 2278 

JUMLAH 2372 
RATA-RATA 81,357 

RATA-RATA 81,793 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN (VIII F) 

Hipotesis: 

   : data awal berdistribusi normal. 

   : data awal tidakberdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria pengujian 

   diterima jika    hitung      tabel, dengan    tabel    
           

 

Nilai maksimum = 100 Panjang kelas = 10,31   11 

Nilai minimum = 40 Rata-rata =  81,7931  

Rentang = 60 S = 16,96 

Banyak kelas = 5,82   6 N = 29 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 
      

   −    
 

  
 

40-50 40,5 -2,43473 0,4925 0,0254 0,7366 2 2,166956 

51-61 50,5 -1,84511 0,4671 0,0841 2,4389 1 0,848921 

62-72 61,5 -1,19653 0,383 0,1776 5,1504 6 0,140148 

73-83 72,5 -0,54794 0,2054 0,2452 7,1108 5 0,626579 

84-94 83,5 0,100643 0,0398 0,2306 6,6874 7 0,014612 

95-105 94,5 0,749228 0,2704 0,1473 4,2717 8 3,254026 

  
105,5 1,397813 0,4177  

   hitung 7,051242 

Dari daftar distribusi     untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh   
          = 7,81 

Karena    hitung      tabel    
          , maka    diterima. Sehingga data 

berdistribusi normal. 

 

 

𝑋  ∑
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

 

𝐸𝑖

𝑘

𝑖  
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UJI NORMALITAS DATA AWAL KELAS KONTROL (VIII D) 

Hipotesis: 

   : data awal berdistribusi normal. 

   : data awal tidakberdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria pengujian 

   diterima jika    hitung      tabel, dengan    tabel    
           

 

Nilai maksimum = 100 Panjang kelas = 11 

Nilai minimum = 40 Rata-rata =  81,3571  

Rentang = 60 S = 16,01 

Banyak kelas = 5,77   6 N = 28 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 
      

   −    
 

  
 

40-50 40,5 -2,55197 0,4946 0,0214 0,5992 1 0,268092 

51-61 50,5 -1,92736 0,4732 0,0807 2,2596 3 0,242606 

62-72 61,5 -1,24029 0,3925 0,1837 5,1436 4 0,254262 

73-83 72,5 -0,55322 0,2088 0,2605 7,294 5 0,721475 

84-94 83,5 0,133848 0,0517 0,2422 6,7816 8 0,218901 

95-105 94,5 0,820918 0,2939 0,1406 3,9368 7 2,383457 

  
105,5 1,507989 0,4345  

   hitung 4,088792 

Dari daftar distribusi     untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh   
          = 7,81 

Karena    hitung      tabel    
          , maka    diterima. Sehingga data 

berdistribusi normal. 

 

 

𝑋  ∑
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

 

𝐸𝑖

𝑘

𝑖  
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

     
    

  (varians homogen) 

     
    

  (varians tidak homogen) 

Rumus yang digunakan: 

       0   − ∑   −         
    

dengan, 

   
∑   −     

 

∑   −   
 

         ∑   −    

Kriteria: 

Ho  diterima jika      
           dengan dk =  −   dan α = 5%. 

 

Perhitungan uji homogenitas: 

Kelas    dk   
        

 
      

           
  

Eksperimen 

(VIII F) 
29 28 287,3025 8053,965 2,458852 68,84785 

Kontrol 

(VIII D) 
28 27 287,6416 6920,643 2,408783 65,03713 

∑ 57 55 543,9617 14974,61 4,867634 133,885 

 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

   
∑   −     

 

∑   −   
 

        

  
          

 

         ∑   −                             

       0 { − ∑   −         
 } 

Lampiran 9 
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     0            −     88   0 0     

Untuk α = 5% dengan     −    −     diperoleh   
            8 . 

Karena      
           maka Ho diterima. Jadi kedua kelas mempunyai 

varians yang sama. 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

          (rata-rata data awal kelas eksperimen sama dengan rata-rata data 

awal kelas kontrol) 

         (rata-rata data awal kelas eksperimen tidak sama dengan rata-rata 

data awal kelas kontrol) 

 

Rumus yang digunakan: 

  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 √
 

  
 

 

  

  

dengan 

   
   −     

 +    −     
 

  +   −  
 

Kriteria pengujian: 

terima    jika − 
  

 

 
 

    
  

 

 
 

 dengan      +   −   dan α = 5%. 

Penghitungan uji kesamaan dua rata-rata: 

  ̅̅̅ : 81,7931 

  ̅̅ ̅ : 81,3571 

   : 29 

   : 28 

    : 16,96 

    : 16,01 

  √
   −     

 +    −     
 

  +   −  
  

 √
   −    8      +   8 −         0 

  +  8 −  
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 √
80      +    0    

  
  

 √         

     00   

 

  
               

        √
 

  
 

 

  

 0 0       

Untuk      dan      +  8 −      diperoleh                00  

Karena − 
  

 

 
 

    
  

 

 
 

 −  00  0 0        00  maka Ho diterima. 

Jadi rata-rata data awal kelas eksperimen sama dengan rata-rata data awal kelas 

kontrol. 
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Lampiran 11 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Sekolah : SMP Negeri 13 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika  

Waktu : 80 menit 

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

Kompetensi 

Dasar 

Indikator berpikir kritis 

matematis 

Indikator komunikasi 

matematis  
Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bentuk 

soal 

Nomor 

soal 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma dan 

limas 

Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan, serta 

menyimpulkan dan 

membuat nilai keputusan  

 

Mengidentifikasi atau merumuskan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 

serta menyimpulkan dan membuat nilai 

keputusan dalam menentukan tinggi 

suatu balok yang beralas persegi jika 

diketahui luas permukaan dan panjang 

sisi alas balok. 

Uraian  1 

 

Menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi 

matematika, dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide serta 

memahami, 

Menggunakan istilah-istilah, notasi-

notasi matematika, dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide-ide 

serta memahami, menginterpretasikan, 

dan mengevaluasi ide-ide matematis 

Uraian  2 

9
8
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menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui tulisan 

melalui tulisan dalam menentukan biaya 

yang diperlukan untuk membuat suatu 

benda berbentuk balok jika diketahui 

panjang, lebar, tinggi, dan harga per 

satuan luasnya. 

Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan, serta 

menyimpulkan dan 

membuat nilai keputusan 

  

Mengidentifikasi atau merumuskan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 

serta menyimpulkan dan membuat nilai 

keputusan dalam menentukan banyak 

kerangka balok yang dapat dibuat dari 

kawat jika diketahui panjang kawat dan 

rusuk kubus serta menentukan sisa 

kawat yang digunakan untuk membuat 

balok tersebut. 

Uraian  3 

 

Menggunakan istilah-

istilah, notasi-noatsi 

matematika, dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide, serta 

mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan 

Menggunakan istilah-istilah, notasi-

noatsi matematika, dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

serta mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan dalam 

menentukan volume balok jika 

diketahui panjang, lebar, dan tingginya. 

Uraian  4 

Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan dan 

menjawab pertanyaan, serta 

 

Mengidentifikasi atau merumuskan 

pertanyaan dan menjawab pertanyaan, 

serta menyimpulkan dan membuat nilai 

Uraian  5 

9
9
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menyimpulkan dan 

membuat nilai keputusan 

keputusan dalam menentukan banyak 

benda berbentuk balok yang dapat 

ditampung dalam benda berbentuk 

kubus jika diketahui panjang, lebar, dan 

tinggi balok dan luas permukaan kubus. 

 

Menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi 

matematika, dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide serta 

memahami, 

menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui tulisan 

Menggunakan istilah-istilah, notasi-

notasi matematika, dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide-ide 

serta memahami, menginterpretasikan, 

dan mengevaluasi ide-ide matematis 

melalui tulisan dalam menentukan 

volum air maksimum yang dapat 

tertampung dalam sebuah bak berbentuk 

kubus jika diketahui luas alasnya 

 

Uraian  6 

 

Menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi 

matematika, dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide serta 

memahami, 

menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui tulisan 

Menggunakan istilah-istilah, notasi-

notasi matematika, dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide-ide 

serta memahami, menginterpretasikan, 

dan mengevaluasi ide-ide matematis 

melalui tulisan dalam menetukan luas 

permukaan balok jika diketahui volume, 

panjang, dan lebar balok 

Uraian 7 

Merumuskan dan menjawab 

pertanyaan, serta 

mempertimbangkan dan 

 

Merumuskan dan menjawab pertanyaan, 

serta mempertimbangkan dan 

memikirkan secara logis keputusan 

Uraian 8 

1
0
0
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memikirkan secara logis 

keputusan yang diambil. 

yang diambil dalam menentukan luas 

karton yang digunakan untuk membuat 

kotak pernak-pernik berbentuk balok 

tanpa tutup jika diketahui panjang, 

lebar, dan tinggi kotak 

Mempertimbangkan serta 

memikirkan secara logis 

keputusan yang diambil. 

 

mempertimbangkan dan memikirkan 

secara logis keputusan yang diambil 

dalam menggambar dan menentukan 

panjang rusuk suatu kubus jika 

diketahui luas permukaan kubus.  

Uraian  9 

 

Menggunakan istilah-

istilah, notasi-noatsi 

matematika, dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide, serta 

mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan 

Menggunakan istilah-istilah, notasi-

noatsi matematika, dan struktur-

strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

serta mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan dalam 

membuat dan menyelesaikan satu 

persoalan berkaitan dengan luas 

permukaan balok dalam kehidupan 

sehari-hari  

Uraian  10 
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SOAL TES UJI COBA 

Jenjang/ Mata pelajaran : SMP/ Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu : 80 menit 

 

Petunjuk umum: 

a. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang telah 

disediakan. 

c. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

d. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada guru. 

 

Soal: 

1. Alas sebuah balok berbentuk persegi. Jika luas seluruh sisi balok sama 

dengan 768 cm
2 

dan panjang sisi bidang alas sama dengan 8 cm, hitunglah 

tinggi balok tersebut! 

2. Sebuah Aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, 

dan tingginya 4 meter. Bagian dalam Aula akan dicat dengan biaya Rp 

10.000,- per meter persegi. Tentukan total biaya pengecatan Aula tersebut! 

3. Diki akan membuat model kerangka balok dari kawat yang panjangnya 10 

meter. Jika ukuran panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut adalah 30 cm x 

20 cm x 10 cm. Tentukan  

a. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat. 

b. Sisa kawat yang digunakan untuk membuat balok. 
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4. Toni memiliki sebuah aquarium di rumahnya. 

Setelah ia mengukurnya, aquarium itu memiliki 

panjang 100 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm. 

Agar tidak terlalu penuh, Ia hanya ingin mengisi 

air 
 

 
nya saja. Berapa liter air kah yang harus 

Toni masukkan ke dalam aquarium tersebut? 

 

5. Ibu mempunyai beberapa potong tahu yang semuanya berukuran sama. 

Setiap tahu mempunyai panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Ibu 

ingin memasukan tahu-tahu itu kedalam sebuah box makan berbentuk 

kubus. Berapa jumlah maksimal tahu yang dapat dimasukkan ke dalam box 

makan tersebut jika box tersebut mempunyai luas permukaan 3750 cm
2
. 

 

6. Keluarga Bagus mempunyai bak penampungan air berbentuk kubus 

dengan luas alas 6400 cm
2
. Berapa liter air maksimum yang dapat mengisi 

bak penampungan air tersebut! 

 

7. Volume sebuah kubus sama dengan volume balok yaitu 1000 cm
3
. 

Diketahui panjang balok dua kali panjang kubus dan lebar balok dua kali 

tinggi balok. Tentukan luas seluruh permukaan balok tersebut! 

 

8. Dewi akan membuat kotak pernak pernik berbentuk balok tanpa tutup dari 

kertas karton. Jika kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang 25 cm, 

lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm. Tentukan luas karton yang dibutuhkan 

Dewi! 

 

9. Gambarlah sebuah kubus dengan luas permukaannya 150 cm
2
. Tentukan 

pula panjang rusuk kubus tersebut! 

 

10. Buatlah satu soal tentang luas permukaan balok yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari dan tentukan pula cara penyelesaiannya. 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL UJI COBA 

No. Uraian Skor 

1 Diketahui : Alas sebuah balok berbentuk persegi. 

Luas seluruh sisi balok = luas permukaan balok = 

768 cm
2
. 

Panjang sisi bidang alas = 8 cm 

Ditanya   : Tinggi balok. 

Jawab      :  

                      ×    × ℓ +  ℓ ×   +   ×     

  8   ×   8 × 8 +  8 ×   +  8 ×     

  8    ×      +      

  8    8 +     

      8 −   8 

      0 

       
  0

  
 

        0 
 

Jadi tinggi balok adalah 20 cm. 

2 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Diketahui : Aula berbentuk balok dengan ukuran sebagai berikut. 

Panjang = 9 m 

Lebar    = 7 m 

Tinggi   = 4 m 

Bagian dalam Aula akan dicat dengan biaya Rp 

10.000,- per meter persegi  

Ditanya   : total biaya pengecatan Aula. 

Jawab      : luas permukaan bagian dalam Aula 

  ×    × ℓ +  ℓ ×   +   ×     

  ×    ×   +   ×   +   ×     

  ×    +  8 +     

  ×     

     

Biaya    ×  0000 

     ×  0000 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 
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     0000 
Jadi, total biaya pengecatan Aula adalah Rp 2.540.000,- 

 

1 

3 Diketahui: model kerangka balok dengan ukuran sebagai berikut. 

Panjang = 30 cm 

Lebar    = 20 cm 

Tinggi   = 10 cm 

Panjang kawat = 10 m = 1000 cm 

Ditanya :  

a. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat. 

b. Sisa kawat yang digunakan untuk membuat balok. 

Jawab      :  

Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka 

balok,  

    + ℓ +    

    0 +  0 +  0  

  ×  0 

   0 

Banyak kerangka balok yang dapat dibuat 

  000     0 

   sisa 40 

Jadi, 

a. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah 4 buah 

b. Sisa kawat yang digunakan untuk membuat balok adalah 40 

cm. 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

4 Diketahui : Aquarium dengan ukuran sebagai berikut. 

Panjang = 100 cm 

Lebar    = 40 cm 

Tinggi   = 60 cm 

Aquarium tersebut akan diisi air 
 

 
 bagian. 

Ditanya : berapa liter air dalam aquarium tersebut. 

2 

 

 

 

 

1 
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Jawab      : volume aquarium 

 
 

 
×  × ℓ ×   

 
 

 
×  00 ×  0 ×  0 

  80000 

Volume air = 180000 cm
3
 = 180 liter 

Jadi volume air dalam aquarium tersebut adalah 180 liter 

 

 

 

4 

 

 

2 

1 

5 Diketahui :  

Panjang tahu = 6 cm 

Lebar tahu    = 4 cm 

Tinggi tahu   = 5 cm 

Luas permukaan box makan = 3750 cm
2
. 

Ditanya : jumlah maksimal tahu yang dapat dimasukkan ke 

dalam box makan 

Jawab      :  

Volume tahu   × ℓ ×   

  ×  ×   

   0 

Luas permukaan box      

         

       
   

 
 

        √    

           

Jumlah tahu yang dapat masuk  

         

ℓ         

          

    × ℓ ×   

     ×  ×   

2 

 

 

 

 

1 

 

 

6 
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      0  

Jadi jumlah maksimal tahu yang dapat dimasukkan ke dalam 

box makan adalah 120 buah 

 

1 

6 Diketahui :  

luas alas bak penampungan air berbentuk kubus = 6400 cm
2
 

Ditanya :  

volume air maksimum yang dapat mengisi bak penampungan air 

tersebut. 

Jawab      :  

Luas alas     

   00 

  √  00 

  80 

Volume bak penampungan air 

    

 80  

    000 

Volume air = volume bak penampungan air = 512000 cm
3
 = 512 

liter 

Jadi volume air maksimum yang dapat mengisi bak 

penampungan air tersebut adalah 512 liter 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

7 Diketahui :  

Volume balok = volume kubus = 1000 cm
3
 

Panjang balok = 2 x panjang rusuk kubus 

Lebar balok = 2 x tinggi balok 

Ditanya : luas seluruh permukaan balok 

Jawab      :  

Volume kubus = volume balok = 1000 cm
3
 

                

 000     

  √ 000
 

 

2 

 

 

 

 

1 
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   0 

                    ×   

      ×  0 

  0 

                  ×                 

       

              ×  ×   

 000   0 ×   ×   

 000   0 ×     

 000   0   

   
 000

 0
 

      

    

                    ×    0 

Luas permukaan balok  

  ×    × ℓ +  ℓ ×   +   ×     

  ×    0 ×  0 +   0 ×   +   0 ×     

  ×   00 +  0 +  00  

  ×   0 

  00 
Jadi luas seluruh permukaan balok tersebut adalah 700 cm

2
 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8 Diketahui : Kotak pernak pernik berbentuk balok tanpa tutup 

akan dibuat dari kertas karton. 

ukuran kotak pernak pernik adalah sebagai berikut. 

Panjang = 25 cm 

Lebar    = 20 cm 

Tinggi   = 15 cm 

Ditanya  : Luas karton yang dibutuhkan utnuk membuat kotak 

pernak pernik 

Jawab      : Luas karton yang diperlukan = luas kotak pernak 

2 

 

 

 

 

 

1 
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pernik 

  ×   ℓ ×   +   ×    +   × ℓ  

  ×    0 ×    +    ×     +    ×  0  

  ×    00 +       +   00  

  ×    +  00 

    0 +  00 

  8 0 
Jadi luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak pernak 

pernik adalah 1850 cm
2
. 

5 

 

 

 

 

2 

9. Diketahui: 

Luas permukaan kubus = 150 cm
2 

Jawab: 

Luas permukaan kubus   ×    

  0    ×    

   
  0

 
 

      

    

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

10.  Jika soal benar (logis) dan jawaban benar 

 Jika soal kurang logis tetapi jawaban benar 

 Jika soal benar tetapi jawaban salah 

 Jika soal salah (kurang logis) dan jawaban salah 

10 

7 

7 

4 

 

Nilai akhir = 
          

             
×  00 
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ANALISIS SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN 

BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

NO KODE 
NO SOAL 

Y Y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC16 10 10 10 10 5 10 5 10 7 10 87 7569 

2 UC2 2 10 7 10 4 4 9 10 10 10 76 5776 

3 UC5 5 10 5 10 4 4 9 9 7 10 73 5329 

4 UC23 4 10 7 9 5 4 2 10 10 9 70 4900 

5 UC15 5 2 5 8 5 4 10 10 10 10 69 4761 

6 UC7 4 10 6 10 5 2 2 10 10 10 69 4761 

7 UC17 4 2 4 10 6 2 10 10 10 10 68 4624 

8 UC25 4 9 9 8 4 4 9 9 2 9 67 4489 

9 UC28 4 10 10 10 4 3 2 10 4 10 67 4489 

10 UC8 4 10 10 10 5 2 2 10 4 8 65 4225 

11 UC3 2 4 10 10 4 4 2 10 10 9 65 4225 

12 UC18 4 10 7 9 5 4 4 2 9 10 64 4096 

13 UC20 4 2 3 8 5 2 10 10 10 10 64 4096 

14 UC6 2 4 10 9 4 4 2 9 10 9 63 3969 

15 UC11 4 10 4 10 4 4 2 10 5 10 63 3969 

16 UC13 4 10 4 10 4 4 2 10 5 9 62 3844 

17 UC4 4 4 5 9 5 4 5 9 10 7 62 3844 

18 UC9 4 4 4 9 5 4 5 9 10 7 61 3721 

19 UC31 4 10 4 10 4 4 4 7 5 8 60 3600 

20 UC29 2 5 10 8 4 8 3 4 6 8 58 3364 

21 UC12 2 9 6 10 5 3 4 4 10 5 58 3364 

22 UC24 4 10 5 10 4 4 4 5 4 7 57 3249 

23 UC10 2 4 10 10 4 2 4 4 10 6 56 3136 

24 UC1 0 10 7 10 4 4 0 10 10 0 55 3025 

25 UC26 2 9 3 9 4 3 2 5 7 7 51 2601 

26 UC32 2 2 8 8 5 4 3 3 10 1 46 2116 

27 UC14 2 4 2 4 5 4 2 4 10 6 43 1849 

28 UC30 3 3 4 8 4 4 5 2 2 2 37 1369 

29 UC21 2 4 0 10 4 4 0 4 7 0 35 1225 

30 UC19 2 4 0 6 2 4 2 2 2 9 33 1089 

31 UC22 4 4 4 4 4 3 4 4 2 0 33 1089 

32 UC27 1 2 3 2 3 1 1 1 5 4 23 529 

JUMLAH 106 211 186 278 139 121 130 226 233 230 1860 114292 
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V
al

id
it

as
 

∑  106 211 186 278 139 121 130 226 233 230 

∑   444 1741 1356 2542 621 541 802 1922 1977 1992 

∑   6610 13009 11539 16775 8245 7272 8138 14255 14032 14417 

    0.59235 0.506526 0.55839 0.695973 0.507748 0.33260753 0.447181 0.788371 0.371346 0.724383 

       0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 

Kriteria VALID VALID VALID VALID VALID TIDAK VALID VALID VALID VALID VALID 

R
el

ia
b

ili
ta

s 

   2.995968 11.28125 8.866935 4.092742 0.555444 2.692540323 8.834677 10.5121 9.047379 10.93145 

∑   
  69.81048 

   
  193,1094 

n 32 

    0,709436 

       0,349 

Kriteria RELIABEL 

Ti
n

gk
at

 

K
es

u
ka

ra
n

 Rata-rata 3.3125 6.59375 5.8125 8.6875 4.34375 3.78125 4.0625 7.0625 7.28125 7.1875 

Skor 
Maksimum 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TK 0.33125 0.659375 0.58125 0.86875 0.434375 0.378125 0.40625 0.70625 0.728125 0.71875 

Kriteria SEDANG SEDANG SEDANG MUDAH SEDANG SEDANG SEDANG MUDAH MUDAH MUDAH 

D
ay

a 
P

em
b

ed
a  ̅   4.125 7.6875 6.9375 9.4375 4.5625 3.8125 5.125 9.3125 7.6875 9.5625 

 ̅   2.5 5.5 4.6875 7.9375 4.125 3.75 3 4.8125 6.875 4.8125 

Skor 
Maksimum 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

D 0.1625 0.21875 0.225 0.15 0.04375 0.00625 0.2125 0.45 0.08125 0.475 

Kriteria Jelek Cukup Cukup Jelek Jelek Jelek Cukup Baik Jelek Baik 

Tindak lanjut 

TI
D

A
K

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

TI
D

A
K

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

TI
D

A
K

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

TI
D

A
K

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

TI
D

A
K

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

D
IG

U
N

A
K

A
N

 

1
1
1
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CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS ITEM SOAL UJI COBA 

 

Rumus: 

    
 ∑  −  ∑   ∑  

√  ∑  −  ∑      ∑  −  ∑    
 

Kriteria: 

Jika           , maka item soal tersebut valid. 

Perhitungan: 

Berikut perhitungan validitas soal nomor 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

No. Kode X1 Y X1
2 Y2 X1Y 

1 UC16 10 87 100 7569 870 

2 UC2 2 76 4 5776 152 

3 UC5 5 73 25 5329 365 

4 UC23 4 70 16 4900 280 

5 UC15 5 69 25 4761 345 

6 UC7 4 69 16 4761 276 

7 UC17 4 68 16 4624 272 

8 UC25 4 67 16 4489 268 

9 UC28 4 67 16 4489 268 

10 UC8 4 65 16 4225 260 

11 UC3 2 65 4 4225 130 

12 UC18 4 64 16 4096 256 

13 UC20 4 64 16 4096 256 

14 UC6 2 63 4 3969 126 

15 UC11 4 63 16 3969 252 

16 UC13 4 62 16 3844 248 

17 UC4 4 62 16 3844 248 

18 UC9 4 61 16 3721 244 

19 UC31 4 60 16 3600 240 

20 UC29 2 58 4 3364 116 

21 UC12 2 58 4 3364 116 

22 UC24 4 57 16 3249 228 

23 UC10 2 56 4 3136 112 

24 UC1 0 55 0 3025 0 
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25 UC26 2 51 4 2601 102 

26 UC32 2 46 4 2116 92 

27 UC14 2 43 4 1849 86 

28 UC30 3 37 9 1369 111 

29 UC21 2 35 4 1225 70 

30 UC19 2 33 4 1089 66 

31 UC22 4 33 16 1089 132 

32 UC27 1 23 1 529 23 

Jumlah 106 1860 444 114292 6610 

Kuadrat 11236 3459600    

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

    
 ∑  −  ∑   ∑  

√  ∑  −  ∑      ∑  −  ∑    
 

  
        0 −   0    8 0 

√          −                    −      00 
 

 
     0 −      0

√    08 −               −      00 
 

 
    0

√              
 

 
    0

         
 0       

Pada taraf nyata 5% dan N = 32 diperoleh r tabel = 0,349 

Karena            maka butir soal nomor 1 valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

 

Rumus: 

    (
 

 −  
)( −

∑  
 

  
 ) 

Dengan 

   
∑  −

 ∑   

 
 

 

Kriteria: 

Jika           , maka soal reliabel. 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel analisis hasil uji coba diperoleh: 

  
  

∑  −
 ∑   

 
 

 
   −

     
  

  
 

   −        

  
    0   

Untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Sehingga diperoleh nilai ∑   
  = 69,81048 

  
  

∑  −
 ∑   

 
 

 
      −

     00
  

  
 

      −  08     

  
 

      

  
 

      0   

Jadi, 

    (
 

 −  
)( −

∑  
 

  
 )  (

 0

 0 −  
) ( −

   8 0 8

     0  
)  0  0     

Pada taraf nyata 5% dan N = 32 diperoleh r tabel = 0,349 

Karena            maka soal reliabel. 
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CONTOH PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN ITEM  

SOAL UJI COBA 

 

Rumus: 

    −                    
                           

            
 

                  
    −     

                       
 

Kriteria: 

Interval  Kriteria 

0,00 ≤    ≤ 0,30 Sukar 

0,30 ≤    ≤ 0,70 Sedang  

0,70 ≤    ≤ 1,00 Mudah 

Perhitungan: 

Berikut perhitungan validitas soal nomor 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

No. Kode X1 

1 UC16 10 

2 UC2 2 

3 UC5 5 

4 UC23 4 

5 UC15 5 

6 UC7 4 

7 UC17 4 

8 UC25 4 

9 UC28 4 

10 UC8 4 

11 UC3 2 

12 UC18 4 

13 UC20 4 

14 UC6 2 

15 UC11 4 

16 UC13 4 

17 UC4 4 

18 UC9 4 

19 UC31 4 

20 UC29 2 

21 UC12 2 

22 UC24 4 

23 UC10 2 

24 UC1 0 
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25 UC26 2 

26 UC32 2 

27 UC14 2 

28 UC30 3 

29 UC21 2 

30 UC19 2 

31 UC22 4 

32 UC27 1 

Jumlah 106 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

    −      
                           

            
 

 0 

  
        

                  
      

 0
 0       

Jadi, butir soal nomor 1 tergolong soal sedang. 
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CONTOH PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA ITEM SOAL UJI COBA 

Rumus: 

  
     −                   −     −                     

             
 

Kriteria: 

Daya pembeda Kriteria 

0,00 – 0,20 Kurang baik 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Sangat baik 

Perhitungan: 

Berikut perhitungan validitas soal nomor 1, untuk butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No. Kode Nilai 
No
. 

Kode Nilai 

1 UC16 10 17 UC4 4 

2 UC2 2 18 UC9 4 

3 UC5 5 19 UC31 4 

4 UC23 4 20 UC29 2 

5 UC15 5 21 UC12 2 

6 UC7 4 22 UC24 4 

7 UC17 4 23 UC10 2 

8 UC25 4 24 UC1 0 

9 UC28 4 25 UC26 2 

10 UC8 4 26 UC32 2 

11 UC3 2 27 UC14 2 

12 UC18 4 28 UC30 3 

13 UC20 4 29 UC21 2 

14 UC6 2 30 UC19 2 

15 UC11 4 31 UC22 4 

16 UC13 4 32 UC27 1 

mean 4,125 Mean 2,5 

 

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh: 

  
    −                   −     −                    

             
 

     
     −    

 0
 

     

 0
 0      

Jadi, butir soal nomor 1 mempunyai daya beda kurang baik. 
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Lampiran 19 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

Sekolah : SMP Negeri 13 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika  

Waktu : 80 menit 

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

 

Kompetensi 

Dasar 

Kriteria berpikir kritis 

matematis 

Kriteria komunikasi 

matematis  
Indikator Pencapaian Kompetensi 

Bentuk 

soal 

Nomor 

soal 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma dan 

limas 

Merumuskan dan 

menjawab pertanyaan, 

serta mempertimbangkan 

dan memikirkan secara 

logis keputusan yang 

diambil. 

 

Merumuskan dan menjawab pertanyaan, serta 

mempertimbangkan dan memikirkan secara logis 

keputusan yang diambil dalam menentukan luas 

karton yang digunakan untuk membuat kotak 

pernak-pernik berbentuk balok tanpa tutup jika 

diketahui panjang, lebar, dan tinggi kotak 

Uraian  1 

Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan, 

serta menyimpulkan dan 

membuat nilai keputusan  

 

Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan, serta menyimpulkan 

dan membuat nilai keputusan dalam menentukan 

tinggi suatu balok yang beralas persegi jika 

diketahui luas permukaan dan panjang sisi alas 

balok.  

Uraian  2 

1
1
8
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Menggunakan istilah-

istilah, notasi-notasi 

matematika, dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide serta 

memahami, 

menginterpretasikan, dan 

mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui tulisan 

Menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika, dan struktur-strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide serta memahami, 

menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui tulisan dalam menetukan luas 

permukaan balok jika diketahui volume, 

panjang, dan lebar balok 

Uraian  3 

Mengidentifikasi atau 

merumuskan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan, 

serta menyimpulkan dan 

membuat nilai keputusan 

  

Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 

dan menjawab pertanyaan, serta menyimpulkan 

dan membuat nilai keputusan dalam menentukan 

banyak kerangka balok yang dapat dibuat dari 

kawat jika diketahui panjang kawat dan rusuk 

kubus serta menentukan sisa kawat yang 

digunakan untuk membuat balok tersebut. 

Uraian  4 

 

Menggunakan istilah-

istilah, notasi-noatsi 

matematika, dan struktur-

strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide, serta 

mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui tulisan 

Menggunakan istilah-istilah, notasi-noatsi 

matematika, dan struktur-strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide, serta mengekspresikan ide-

ide matematis melalui tulisan dalam membuat 

dan menyelesaikan satu persoalan berkaitan 

dengan luas permukaan balok dalam kehidupan 

sehari-hari  

Uraian  5 

 

 

1
1
9
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SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN BERPIKIR KRITIS 

MATEMATIS 

Jenjang/ Mata pelajaran : SMP/ Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Materi : Kubus dan Balok 

Alokasi waktu : 40 menit 

Petunjuk umum: 

a. Berdoalah sebelum mulai mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen pada lembar jawab yang telah 

disediakan. 

c. Kerjakan soal dengan jujur dan teliti. 

d. Periksalah kembali jawaban anda sebelum diserahkan pada guru. 

 

Soal: 

1. Dewi akan membuat kotak pernak pernik berbentuk balok tanpa tutup dari 

kertas karton. Jika kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang 25 cm, 

lebar 20 cm, dan tinggi 15 cm. Tentukan luas karton yang dibutuhkan 

Dewi! 

2. Alas sebuah balok berbentuk persegi. Jika luas seluruh sisi balok sama 

dengan 768 cm
2 

dan panjang sisi bidang alas sama dengan 8 cm, hitunglah 

tinggi balok tersebut! 

3. Volume sebuah kubus sama dengan volume balok yaitu 1000 cm
3
. 

Diketahui panjang balok dua kali panjang kubus dan lebar balok dua kali 

tinggi balok. Tentukan luas seluruh permukaan balok tersebut! 

4. Diki akan membuat model kerangka balok dari kawat yang panjangnya 10 

meter. Jika ukuran panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut adalah 30 cm x 

20 cm x 10 cm. Tentukan  

c. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat. 

d. Sisa kawat yang digunakan untuk membuat balok. 

Lampiran 20 
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5. Buatlah satu soal tentang luas permukaan balok yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari dan tentukan pula cara penyelesaiannya. 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI DAN 

BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

No. 

Soal 
Kemampuan Matematika yang Diukur Alternatif Penyelesaian Skor 

1. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 

Diketahui : Kotak pernak pernik berbentuk balok tanpa tutup akan 

dibuat dari kertas karton. 

ukuran kotak pernak pernik adalah sebagai berikut. 

Panjang = 25 cm 

Lebar    = 20 cm 

Tinggi   = 15 cm 

Ditanya  : Luas karton yang dibutuhkan utnuk membuat kotak 

pernak pernik 

 

    

 

3 

Menjawab pertanyaan, serta mempertimbangkan dan 

memikirkan secara logis keputusan yang diambil. 

Jawab      : Luas karton yang diperlukan = luas kotak pernak pernik 

  ×   ℓ ×   +   ×    +   × ℓ  

  ×    0 ×    +    ×     +    ×  0  

  ×    00 +       +   00  

  ×    +  00 

    0 +  00 

  8 0 
 

 

 

5 

Menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

Jadi luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak pernak 

pernik adalah 1850 cm
2
. 

 

 

2 
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2. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 

Diketahui : Alas sebuah balok berbentuk persegi. 

Luas seluruh sisi balok = luas permukaan balok = 768 

cm
2
. 

Panjang sisi bidang alas = 8 cm 

Ditanya   : Tinggi balok. 

 

 

3 

Menjawab pertanyaan, serta mempertimbangkan dan 

memikirkan secara logis keputusan yang diambil 

Jawab      :  

                      ×    × ℓ +  ℓ ×   +   ×     
  8   ×   8 × 8 +  8 ×   +  8 ×     
  8    ×      +      
  8    8 +     

      8 −   8 

      0 

       
  0

  
 

        0 

 

 

6 

Menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

Jadi tinggi balok adalah 20 cm. 

 

1 

3. Kemampuan Komunikasi Matematis Menggunakan notasi-notasi matematika untuk menyajikan ide-

ide matematis melaui tulisan. 

Diketahui :  

Volume balok = volume kubus = 1000 cm
3
 

Panjang balok = 2 x panjang rusuk kubus 

Lebar balok = 2 x tinggi balok 

Ditanya : luas seluruh permukaan balok 

 

 

 

2 

1
2
3
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Memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi, serta 

menggambarkan  ide-ide matematis melalui tulisan 

Jawab      :  

Volume kubus = volume balok = 1000 cm
3
 

                

 000     

  √ 000
 

 

   0 

                    ×   

      ×  0 

  0 

                  ×                 

       

              ×  ×   
 000   0 ×   ×   

 000   0 ×     

 000   0   

   
 000

 0
 

      

    

                    ×    0 
Luas permukaan balok  

  ×    × ℓ +  ℓ ×   +   ×     
  ×    0 ×  0 +   0 ×   +   0 ×     
  ×   00 +  0 +  00  
  ×   0 

  00 

 

 

 

 

7 

1
2
4
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Jadi luas seluruh permukaan balok tersebut adalah 700 cm
2
 

4. Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan 

Diketahui : model kerangka balok dengan ukuran sebagai berikut. 

Panjang = 30 cm 

Lebar    = 20 cm 

Tinggi   = 10 cm 

Panjang kawat = 10 m = 1000 cm 

Ditanya :  

c. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat. 

d. Sisa kawat yang digunakan untuk membuat balok. 

 

 

3 

Menjawab pertanyaan, serta mempertimbangkan dan 

memikirkan secara logis keputusan yang diambil. 

Jawab      :  

Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka 

balok,  

    + ℓ +    

    0 +  0 +  0  

  ×  0 

   0 
Banyak kerangka balok yang dapat dibuat 

  000     0 

   sisa 40 

 

 

 

 

 

5 

Menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai keputusan. 

Jadi, 

c. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat adalah 4 buah 

d. Sisa kawat yang digunakan untuk membuat balok adalah 40 cm. 

 

 

 

2 

1
2
5
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5. Kemampuan Komunikasi Matematis Menggunakan notasi-notasi matematika untuk menyajikan ide-

ide matematis melaui tulisan, serta memahami, 

menginterpretasikan, dan mengevaluasi, serta menggambarkan  

ide-ide matematis melalui tulisan 

 Jika soal benar (logis) dan jawaban benar 

 Jika soal kurang logis tetapi jawaban benar 

 Jika soal benar tetapi jawaban salah 

 Jika soal salah (kurang logis) dan jawaban salah 

 

 

 

 

10 

7 

7 

4 

 

Nilai akhir = 
          

             
×  00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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SILABUS PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Kelas  : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Semester  : II (dua) 

Standar Kompetensi : 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 volume 

kubus, 

balok, 

prisma dan 

limas 

Luas 

permukaan 

kubus dan 

balok 

 Mencari rumus luas 

permukaan kubus 

dan balok 

 Menemukan rumus 

luas permukaan 

kubus dan balok 

 Tes 

tertulis 

 Uraian  Sebutkan rumus luas 

permukaan kubus jika 

rusuknya   cm 

4 x 40’ Buku 

teks dan 

LKS 

 Menggunakan rumus 

untuk menghitung 

luas permukaan 

kubus dan balok 

 Menghitung luas 

permukaan kubus 

dan balok 

 Tes 

tertulis 

 Uraian  Suatu balok mempunyai 

ukuran panjang 6 cm, lebar 5 

cm, dan tinggi 4 cm. 

Hitunglah luas permukaan 

balok tersebut. 

 Volume kubus 

dan balok 
 Mencari rumus 

volume kubus dan 

balok 

 Menemukan rumus 

volume kubus dan 

balok 

 Tes 

tertulis 

 Uraian  Sebutkan rumus volume: 

a. Kubus dengan panjang 

rusuk   cm. 

b. Balok dengan panjang   cm, 

lebar ℓ cm, dan tinggi   cm. 

4 x 40’ 

 Menggunakan rumus 

untuk menghitung 

volume kubus dan 

balok 

 Menghitung 

volume kubus dan 

balok 

 Tes 

tertulis 

 Uraian Sebuah kubus memiliki 

panjang rusuk 5 cm. Tentukan 

volume kubus tersebut 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Luas Permukaan Kubus 

Alokasi Waktu    : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 1 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan kubus yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui strategi PQ4R dengan metode diskusi kelompok diharapkan siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran dan bertanggung jawab dalam berpendapat, 

serta dapat 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

2. Menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan kubus yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi 

1. Unsur-unsur kubus 

2. Jaring-jaring kubus. 

3. Luas permukaan kubus. 

 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Langkah-Langkah Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menjelaskan tentang pentingnya memahami materi 

kubus terkait dengan permasalahan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. (Siswa diminta menyebutkan contoh-contoh 

benda berbentuk kubus dan menjelaskan kepada siswa 

pentingnya menguasai materi kubus yang nantinya akan 

digunakan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi)  

(eksplorasi) 

4. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi unsur-unsur dan jaring-jaring kubus kepada siswa. 

(eksplorasi) 

15 menit 

Inti 1. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok 

diskusi dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 

anggota. (eksplorasi, elaborasi). 

2. Guru menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi kelompok 

kepada siswa. (read, recite, review) 

3. Guru membagikan seperangkat lembar diskusi yang berisi 

materi luas permukaan kubus dan lembar hasil diskusi 

95 menit 
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kepada masing-masing kelompok. (LMHD-01, preview) 

4. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 

dengan menggunakan buku matematika pegangan siswa 

untuk mencari informasi yang dibutuhkan. (eksplorasi, 

elaborasi, konfirmasi, PQ4R). 

5. Guru membimbing siswa dalam memahami bagaimana 

menemukan rumus luas permukaan kubus. (eksplorasi, 

elaborasi, reflect). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. (PQ4R) 

7. Guru meminta masing-masing kelompok mengumpulkan 

seperangkat lembar diskusi. 

8. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan 

kelas. (eksplorasi, elaborasi). 

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan hasil diskusi yang 

dipresentasikan. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

10. Guru mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban dari hasil 

presentasi. (konfirmasi). 

11. Guru meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

12. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu. (konfirmasi, reflect). 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus luas permukaan 

kubus. (recite) 

2. Guru memberikan tugas rumah (PR) yang diambil dari buku 

paket pegangan siswa uji kompetensi 5 halaman 214 nomor 

1 - 3  dan meminta siswa mempelajari materi berikutnya 

yaitu luas permukaan balok. 

3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu semangat 

10 menit 
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dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  

- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas kelompok ,Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 



132 
 

 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Luas Permukaan Balok 

Alokasi Waktu    : 2 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 2 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan balok yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui strategi PQ4R dengan metode diskusi kelompok diharapkan siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran dan bertanggung jawab dalam berpendapat, 

serta dapat 

1. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan balok yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi 

1. Unsur-unsur balok. 

2. Jaring-jaring balok. 

3. Luas permukaan balok. 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menjelaskan tentang pentingnya memahami materi 

balok terkait dengan permasalahan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. (Siswa diminta menyebutkan contoh-contoh 

benda berbentuk balok dan menjelaskan kepada siswa 

pentingnya menguasai materi balok yang nantinya akan 

digunakan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi)  

(eksplorasi) 

4. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi unsur-unsur dan jaring-jaring balok kepada siswa. 

(eksplorasi) 

10 menit 

Inti 1. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok 

diskusi dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 

anggota. (eksplorasi, elaborasi). 

2. Guru menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi kelompok 

kepada siswa. (read, recite, review) 

3. Guru membagikan seperangkat lembar diskusi yang berisi 

materi luas permukaan kubus yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya dan seperangkat lembar diskusi yang 

60 menit 
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berisi materi luas permukaan balok, serta lembar hasil 

diskusi kepada masing-masing kelompok. (LMHD-02, 

preview) 

4. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 

dengan menggunakan buku matematika pegangan siswa 

untuk mencari informasi yang dibutuhkan. (eksplorasi, 

elaborasi, konfirmasi, PQ4R). 

5. Guru membimbing siswa dalam memahami bagaimana 

menemukan rumus luas permukaan balok. (eksplorasi, 

elaborasi, reflect). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. (PQ4R) 

7. Guru meminta masing-masing kelompok mengumpulkan 

seperangkat lembar diskusi. 

8. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan 

kelas. (eksplorasi, elaborasi). 

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan hasil diskusi yang 

dipresentasikan. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

10. Guru mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban dari hasil 

presentasi. (konfirmasi). 

11. Guru meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

12. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu. (konfirmasi, reflect). 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus luas permukaan 

balok. (recite) 

2. Guru memberikan tugas rumah (PR) yang diambil dari buku 

paket matematika pegangan siswa uji kompetensi 5 halaman 

214 nomor 4 - 6  dan meminta siswa mempelajari materi 

10 menit 
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berikutnya yaitu volume kubus. 

3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu semangat 

dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  

- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas kelompok ,Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Volume Kubus 

Alokasi Waktu    : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 3 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus volume kubus. 

2. Menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume kubus yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui strategi PQ4R dengan metode diskusi kelompok diharapkan siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran dan bertanggung jawab dalam berpendapat, 

serta dapat 

1. Menemukan rumus volume kubus 

2. Menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume kubus yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi 

1. Luas permukaan kubus. 

2. Luas permukaan balok 

3. Volume kubus. 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, dan 

meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum memulai 

pelajaran. 

3. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang materi 

luas permukaan kubus dan balok kepada siswa. (eksplorasi) 

15 menit 

Inti 1. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok 

diskusi dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 

anggota. (eksplorasi, elaborasi). 

2. Guru menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi kelompok 

kepada siswa. (read, recite, review) 

3. Guru membagikan seperangkat lembar diskusi yang berisi 

materi luas permukaan kubus dan balok yang sudah dipelajari 

pada pertemuan sebelumnya dan seperangkat lembar diskusi 

yang berisi materi volume kubus, serta lembar hasil diskusi 

kepada masing-masing kelompok. (LMHD-03, preview) 

4. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 

dengan menggunakan buku matematika pegangan siswa untuk 

mencari informasi yang dibutuhkan. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi, PQ4R). 

5. Guru membimbing siswa dalam memahami bagaimana 

menemukan rumus volume kubus. (eksplorasi, elaborasi). 

95 menit 
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6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

7. Guru meminta masing-masing kelompok mengumpulkan 

seperangkat lembar diskusi. 

8. Guru meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. (eksplorasi, 

elaborasi). 

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan hasil diskusi yang 

dipresentasikan. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

10. Guru mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban dari hasil 

presentasi. (konfirmasi). 

11. Guru meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

12. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan secara 

individu. (konfirmasi, reflect). 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus volume kubus. 

(recite) 

2. Guru memberikan tugas rumah (PR) yang diambil dari buku 

paket pegangan siswa uji kompetensi 6 halaman 216 nomor 1 

dan 2  dan meminta siswa mempelajari materi berikutnya 

yaitu volume balok. 

3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu semangat 

dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  
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- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas kelompok ,Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Volume Balok 

Alokasi Waktu    : 2 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 4 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus volume balok. 

2. Menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume balok yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui strategi PQ4R dengan metode diskusi kelompok diharapkan siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran dan bertanggung jawab dalam berpendapat, 

serta dapat 

1. Menemukan rumus volume balok 

2. Menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume balok yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi 

1. Luas permukaan kubus 

2. Luas permukaan balok. 

3. Volume kubus 

4. Volume balok. 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi luas permukaan kubus dan balok, serta volume kubus 

kepada siswa. (eksplorasi) 

10 menit 

Inti 1. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok 

diskusi dengan masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 

anggota. (eksplorasi, elaborasi). 

2. Guru menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi kelompok 

kepada siswa. (read, recite, review) 

3. Guru membagikan seperangkat lembar diskusi yang berisi 

materi kubus dan balok yang sudah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya (LMHD 01 – LMHD 03) dan 

seperangkat lembar diskusi yang berisi materi volume balok, 

serta lembar hasil diskusi kepada masing-masing kelompok. 

(LMHD-04, preview) 

4. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 

dengan menggunakan buku matematika pegangan siswa 

untuk mencari informasi yang dibutuhkan. (eksplorasi, 

60 menit 
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elaborasi, konfirmasi, PQ4R). 

5. Guru membimbing siswa dalam memahami bagaimana 

menemukan rumus volume balok. (eksplorasi, elaborasi). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

7. Guru meminta masing-masing kelompok mengumpulkan 

seperangkat lembar diskusi. 

8. Guru meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan 

kelas. (eksplorasi, elaborasi). 

9. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan hasil diskusi yang 

dipresentasikan. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

10. Guru mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban dari hasil 

presentasi. (konfirmasi). 

11. Guru meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

12. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu. (konfirmasi, reflect). 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus volume balok. 

(recite) 

2. Guru memberikan tugas rumah (PR) yang diambil dari buku 

paket pegangan siswa uji kompetensi 6 halaman 216 nomor 

3 dan 4. 

3. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa agenda 

pertemuan berikutnya adalah latihan soal mengenai luas 

permukaan dan volume kubus dan balok. 

4. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu semangat 

dan rajin belajar. 

5. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 
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G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  

- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas kelompok ,Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 

 

 



144 
 

 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Eksperimen 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan   : Luas Permukaan dan volume kubus dan 

  balok 

Alokasi Waktu    : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 5 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok untuk 

menyelesaikan berbagai soal. 

2. Menggunakan rumus volume kubus dan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menghitung volume kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui strategi PQ4R dengan metode diskusi kelompok diharapkan siswa 

terlibat aktif dalam pembelajaran dan bertanggung jawab dalam berpendapat, 

serta dapat 

1. Menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok untuk 

menyelesaikan berbagai soal. 

Lampiran 27 
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2. Menggunakan rumus volume kubus dan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal 

3. Menghitung luas permukaan kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menghitung volume kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Materi 

1. Luas permukaan kubus dan balok. 

2. Volume kubus dan balok. 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi luas permukaan dan volume kubus dan balok 

kepada siswa. (eksplorasi) 

10 menit 

Inti 1. Guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok diskusi dengan masing-masing kelompok terdiri 

atas 4-5 anggota. (eksplorasi, elaborasi). 

2. Guru menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi kelompok 

kepada siswa. (read, recite, review) 

3. Guru membagikan seperangkat lembar diskusi yang berisi 

materi luas permukaan dan volume kubus dan balok yang 

sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya (LMHD 01 – 

LMHD 04)  

4. Guru meminta siswa membuat soal mengenai materi luas 

100 menit 
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permukaan dan volume kubus dan balok kepada siswa 

untuk didiskusikan cara penyelesaiannya. (eksplorasi, 

elaborasi, konfirmasi, PQ4R). 

5. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 

dengan menggunakan buku matematika pegangan siswa 

untuk mencari informasi yang dibutuhkan. (eksplorasi, 

elaborasi, konfirmasi, PQ4R). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. (PQ4R, eksplorasi, elaborasi) 

7. Guru meminta masing-masing kelompok mengumpulkan 

seperangkat lembar diskusi. 

8. Guru menukar soal yang dibuat masing-masing kelompok 

dengan kelompok yang lain untuk didiskusikan bersama 

cara penyelesaiannya. 

9. Guru meminta setiap kelompok untuk menuliskan soal dan 

jawaban hasil diskusi kelompoknya di papan tulis serta 

mempresentasikannya. (eksplorasi, elaborasi). 

10. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi dan menyempurnakan hasil diskusi 

yang dipresentasikan. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

11. Guru mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban dari 

hasil presentasi. (konfirmasi). 

12. Guru meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-

masing. 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan materi luas permukaan 

dan volume kubus dan balok yang sudah dipelajari (recite) 

2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari 

materi luas permukaan dan volume kubus dan balok serta 

memberitahu siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya 

adalah tes materi  luas permukaan dan volume kubus dan 

balok. 

10 menit 
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3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  

- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas kelompok  (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Luas Permukaan Kubus 

Alokasi Waktu    : 2 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 1 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan kubus yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, serta dapat 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus 

2. Menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan kubus yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

Lampiran 28 
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E. Materi 

1. Unsur-unsur kubus 

2. Jaring-jaring kubus 

3. Luas permukaan kubus 

 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menjelaskan pentingnya memahami materi kubus 

terkait dengan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-

hari. (Siswa diminta menyebutkan contoh-contoh benda 

berbentuk kubus dan menjelaskan kepada siswa pentingnya 

menguasai materi kubus yang nantinya akan digunakan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi) (eksplorasi) 

4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. (eksplorasi) 

5. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi unsur-unsur dan jaring-jaring kubus kepada siswa. 

(eksplorasi) 

10 menit 

Inti 1. Guru melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus luas permukaan kubus. 

(eksplorasi, elaborasi). 

2. Guru memberikan contoh soal berkaitan dengan luas 

permukaan kubus kepada siswa yang yang diambil dari buku 

matematika pegangan siswa. 

60 menit 
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3. Siswa diberikan waktu untuk mencatat informasi penting 

dari penjelasan guru. (eksplorasi, elaborasi). 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada 

penjelasan guru yang kurang jelas. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi).  

5. Guru memberikan latihan soal (Uji kompetensi 5 halaman 

214 nomor 1 – 3) kepada siswa. (eksplorasi, elaborasi). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menuliskan 

jawaban soal pada papan tulis untuk didiskusikan bersama. 

(eksplorasi, elaborasi). 

8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan jawaban yang telas 

ditulis pada papan tulis. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

9. Guru mengkonfirmasi kebenaran jawaban (konfirmasi). 

10. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu.(konfirmasi) 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus luas permukaan 

kubus. 

2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari 

materi berikutnya yaitu luas permukaan balok. 

3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu semangat 

dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 
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Sumber belajar :  

- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Luas Permukaan Balok 

Alokasi Waktu    : 2 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 2 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan balok yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, serta dapat 

1. Menemukan rumus luas permukaan balok 

2. Menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal. 

3. Menghitung luas permukaan balok yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi 

1. Unsur-unsur balok 

2. Jaring-jaring balok 

3. Luas permukaan balok 

 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru bercerita tentang pentingnya memahami materi 

balok terkait dengan permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. (Siswa diminta menyebutkan 

contoh-contoh benda berbentuk balok dan menjelaskan 

kepada siswa pentingnya menguasai materi balok yang 

nantinya akan digunakan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi) (eksplorasi) 

4. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 

(eksplorasi) 

5. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi unsur-unsur dan jaring-jaring balok kepada siswa. 

(eksplorasi) 

10 menit 

Inti 1. Guru melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus luas permukaan balok. 

(eksplorasi, elaborasi). 

2. Guru memberikan contoh soal berkaitan dengan luas 

95 menit 
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permukaan balok kepada siswa yang yang diambil dari 

buku matematika pegangan siswa. 

3. Siswa diberikan waktu untuk mencatat informasi penting 

dari penjelasan guru. (eksplorasi, elaborasi). 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada 

penjelasan guru yang kurang jelas. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi).  

5. Guru memberikan latihan soal (Uji kompetensi 5 

halaman 214 nomor 4 – 6) kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu. (eksplorasi, elaborasi). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi). 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menuliskan 

jawaban soal pada papan tulis untuk didiskusikan 

bersama. (eksplorasi, elaborasi). 

8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan jawaban yang telas 

ditulis pada papan tulis. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi). 

9. Guru mengkonfirmasi kebenaran jawaban (konfirmasi). 

10. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu.(konfirmasi) 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus luas 

permukaan kubus. 

2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari 

materi berikutnya yaitu luas permukaan balok. 

3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 



155 
 

 
 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

 

Sumber belajar :  

- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Volume Kubus 

Alokasi Waktu    : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 3 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus volume kubus. 

2. Menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume kubus yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, serta dapat 

1. Menemukan rumus volume kubus 

2. Menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume kubus yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi 

1. Luas permukaan kubus 

2. Luas permukaan balok 

3. Volume kubus 

 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. (eksplorasi) 

4. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi luas permukaan kubus dan balok kepada siswa. 

(eksplorasi) 

15 menit 

Inti 1. Guru melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus volume kubus. (eksplorasi, 

elaborasi). 

2. Guru memberikan contoh soal kepada siswa yang yang 

diambil dari buku matematika pegangan siswa. 

3. Siswa diberikan waktu untuk mencatat informasi penting 

dari penjelasan guru. (eksplorasi, elaborasi). 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada 

penjelasan guru yang kurang jelas. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi).  

5. Guru memberikan latihan soal (Uji kompetensi 6 halaman 

216 nomor 1 dan 2) kepada siswa untuk dikerjakan secara 

95 menit 

 

 

 



158 
 

 
 

individu. (eksplorasi, elaborasi). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menuliskan 

jawaban soal pada papan tulis untuk didiskusikan bersama. 

(eksplorasi, elaborasi). 

8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan jawaban yang telas 

ditulis pada papan tulis. (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi). 

9. Guru mengkonfirmasi kebenaran jawaban (konfirmasi). 

10. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu.(konfirmasi) 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus volume kubus. 

2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari 

materi berikutnya yaitu volume balok. 

3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu semangat 

dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  

- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 
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Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Volume Balok 

Alokasi Waktu    : 2 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 4 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menemukan rumus volume balok 

2. Menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume balok yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, serta dapat 

1. Menemukan rumus volume balok. 

2. Menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan berbagai soal. 

3. Menghitung volume balok yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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E. Materi 

1. Luas permukaan kubus 

2. Luas permukaan balok 

3. Volume kubus 

4. Volume balok 

 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 

(eksplorasi) 

4. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi sebelumnya yaitu luas permukaan kubus  dan 

balok, serta volume kubus kepada siswa. (eksplorasi) 

10 menit 

Inti 1. Guru melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus volume balok (eksplorasi, 

elaborasi). 

2. Guru memberikan contoh soal kepada siswa yang yang 

diambil dari buku matematika pegangan siswa. 

3. Siswa diberikan waktu untuk mencatat informasi penting 

dari penjelasan guru. (eksplorasi, elaborasi). 

4. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada 

penjelasan guru yang kurang jelas. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi).  

60 menit 
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5. Guru memberikan latihan soal (Uji kompetensi 6 

halaman 216 nomor 4 dan 5) kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. (eksplorasi, elaborasi). 

6. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi). 

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menuliskan 

jawaban soal pada papan tulis untuk didiskusikan 

bersama. (eksplorasi, elaborasi). 

8. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan jawaban yang telas 

ditulis pada papan tulis. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi). 

9. Guru mengkonfirmasi kebenaran jawaban (konfirmasi). 

10. Guru memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu.(konfirmasi) 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus volume balok. 

2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari 

materi luas permukaan dan volume balok dan kubus. 

3. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa agenda 

pertemuan berikutnya adalah latihan soal mengenai luas 

permukaan dan volume kubus dan balok. 

4. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

5. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  
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- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas Individu, Kuis. (terlampir) 

Bentuk : Uraian. 

 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kelas Kontrol 

 
Satuan Pendidikan : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok 

Sub pokok bahasan  : Luas Permukaan dan volume kubus 

dan balok 

Alokasi Waktu    : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014/2015 

Pertemuan Ke-  : 5 

 

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 volume kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator  

1. Menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok untuk 

menyelesaikan berbagai soal. 

2. Menggunakan rumus volume kubus dan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal 

3. Menghitung luas permukaan kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menghitung volume kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

D. Tujuan 

Melalui model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tanya jawab, 

dan diskusi diharapkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, serta dapat 

1. Menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok untuk 

menyelesaikan berbagai soal. 

2. Menggunakan rumus volume kubus dan balok untuk menyelesaikan 

berbagai soal 
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3. Menghitung luas permukaan kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Menghitung volume kubus dan balok yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Materi 

1. Luas permukaan kubus dan balok. 

2. Volume kubus dan balok. 

 

F. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Guru datang ke kelas tepat waktu. 

2. Guru mengucapkan salam, menanyakan kabar, mengecek 

kehadiran, menyiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran, 

dan meminta salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

3. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 

(eksplorasi) 

4. Guru menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi sebelumnya yaitu luas permukaan kubus  dan 

balok, serta volume kubus dan balok kepada siswa. 

(eksplorasi) 

10 menit 

Inti 1. Guru memberikan latihan soal tentang materi luas 

permukaan kubus  dan balok, serta volume kubus dan 

balok kepada siswa (eksplorasi, elaborasi). 

2. Siswa diberikan waktu kepada siswa untuk 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan (eksplorasi, 

elaborasi). 

100 menit 
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3. Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada 

materi yang kurang jelas. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi).  

4. Guru membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi). 

5. Guru memberikan kesempatan kepada siswa menuliskan 

jawaban soal pada papan tulis untuk didiskusikan 

bersama. (eksplorasi, elaborasi). 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk 

menanggapi dan menyempurnakan jawaban yang telas 

ditulis pada papan tulis. (eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi). 

7. Guru mengkonfirmasi kebenaran jawaban (konfirmasi). 

8. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk mencatat 

informasi penting dari materi yang sudah diberikan. 

Penutup 1. Siswa bersama guru menyimpulkan rumus luas 

permukaan dan volume kubus dan balok.  

2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari 

materi luas permukaan dan volume kubus dan balok serta 

memberitahu siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya 

adalah tes materi  luas permukaan dan volume kubus dan 

balok. 

3. Guru memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

10 menit 

 

G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Alat   : Spidol, Penggaris, dan Penghapus  

Media  : Papan tulis 

Sumber belajar :  
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- Nuharini, D. & Tri W. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya: untuk 

SMP/MTS Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan 

Nasional. 

- Agus, N. A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk Kelas VIII 

SMP/MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 

- Rahaju, E.B., R. Sulaiman, Tatag Yuli E.Y., Mega T.B., & Kurisni. 2008. 

Contextual Teaching Learning Matematika : Sekolah Menegah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan, 

Departeman Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian 

Teknik Penilaian : Pengamatan, Tes Tertulis 

Prosedur Penilaian : 

1. Penilaian kognitif 

Jenis : Tugas Individu 

Bentuk : Uraian. 

 

 Semarang, Maret 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika SMP N 13 Semarang Peneliti, 

 

 

Ngari Udiono, S.Pd. Khoirunnisa’ 

NIP. 195908091981031010 4101411078 
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LEMBAR MATERI DAN HASIL DISKUSI  

PERTEMUAN PERTAMA 

(KODE: LMHD-01) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII /2 

Waktu  : 30 menit 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah materi kubus di naskah LMHD ini. 

2. Diskusikan dengan teman satu kelompok. 

3. Setiap kelompok wajib mengumpulkan satu LMHD kepada guru dan satu lagi 

untuk dokumentasi kelompok. 

4. Apabila merasa perlu, silakan bertanya kepada Guru. 

 

 

MATERI KUBUS 

A. Unsur-Unsur Kubus 

 

 

 

 

Gambar 1.1 kubus ABCD.EFGH 

Gambar 1.1 menunjukkan sebuah gambar kubus ABCD.EFGH yang 

memilki unsur sebagai berikut. 

1. Sisi/bidang 

Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari gambar 1.1 terlihat 

bahwa kubus memliki 6 buah sisi yang semua sisinya berbentuk persegi, 

Kelompok: 
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sisi-sisi tersebut yaitu sisi ABCD, EFGH, ABFE, CDHG, BCGF, dan 

ADHE 

2. Rusuk 

Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat 

seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus ABCD.EFGH memiliki 12 

buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan 

DH. 

3. Titik sudut 

Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Kubus 

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

4. Diagonal bidang 

 

 

 

 

Gambar 1.2 diagonal bidang kubus ABCD.EFGH 

Pada Gambar 1.2 kubus ABCD.EFGH terdapat garis AF yang 

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi/ 

bidang. Ruas garis tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang. Diagonal 

bidang pada kubus ABCD.EFGH berjumlah 12, yaitu AF, BE, BG, CF, 

CH, DG, DE, AH, EG, FH, AC, dan BD. 

5. Diagonal ruang 

 

 

 

 

Gambar 1.3 diagonal ruang kubus ABCD.EFGH 
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Pada Gambar 1.3 kubus ABCD.EFGH terdapat garis HB yang 

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. 

Ruas garis tersebut disebut diagonal ruang.   

6. Bidang diagonal 

 

 

 

 

Gambar 1.4 ACGE merupakan bidang diagonal ABCD.EFGH 

Pada gambar 1.4 terlihat dua buah diagonal bidang pada kubus 

ABCD.EFGH yaitu AC dan EG. Diagonal bidang AC dan EG beserta dua 

rusuk kubus yang sejajar, yaitu AE dan CG membentuk suatu bidang di 

dalam ruang kubus bidang ACGE pada kubus ABCD.EFGH. bidang 

ACGE disebut bidang diagonal. 

B. Jaring-jaring Kubus 

Beberapa contoh jaring-jaring kubus adalah sebagai berikut. 
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C. Luas Permukaan Kubus 

 

 

 

 

Gambar 3.5 kubus ABCD.EFGH 

Gambar 3.5 menunjukkan kubus yang panjang setiap rusuknya adalah  . 

Sebuah kubus memiliki 6 buah sisi yang setiap panjang rusuknya atau 

berbentuk persegi. Sehingga luas setiap sisi kubus    . Dengan demikian 

luas permukaan kubus      

 

 

 

Contoh soal 

1. Sebuah jaring-jaring kubus memiliki luas 54 cm
2
. Jika jaring-jaring 

tersebut dibuat sebuah kubus, tentukan panjang rusuk kubus tersebut. 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Luas permukaan kubus = 54 cm
2 

Ditanya: 

Panjang rusuk kubus. 

Jawab: 

Luas permukaan kubus     , maka        

   
  

 
 

     

    

Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 3 cm 

𝐿   𝑠 , dengan 𝐿   luas permukaan kubus 

𝑠   panjang rusuk kubus 
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2. Ani ingin membuat tempat pernak-pernik tanpa tutup berbentuk kubus 

dengan ukuran sisi 20 cm, ia ingin membuatnya dari bahan triplek. Berapa 

rupiah yang harus dipersiapkan Ani jika harga triplek Rp 5.000 per 1000 

cm
2
? 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Panjang rusuk kubus = s  = 20 cm     

Harga triplek Rp 5.000 per 1000 cm
2
     

Ditanya:  

Biaya yang digunakan untuk membeli triplek  

Jawab:  

   ×    

  ×   0        

  ×  00 

  000 

Biaya yang diperlukan  

 
 000 ×  000

 000
 

  0000      

Jadi, biaya yang diperlukan untuk membeli triplek yang akan digunakan 

untuk  

mebuat kotak tersebut adalah Rp 10.000,00   
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Cari dan tuliskan satu persoalan tentang luas permukaan kubus yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari dan tentukan pula cara penyelesaiannya. (Gunakan buku matematika 

yang kalian miliki untuk mencari informasi yang kalian butuhkan!) 
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LEMBAR MATERI DAN HASIL DISKUSI  

PERTEMUAN KEDUA 

(KODE: LMHD-02) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII /2 

Waktu  : 30 menit 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah materi kubus di naskah LMHD ini. 

2. Diskusikan dengan teman satu kelompok. 

3. Setiap kelompok wajib mengumpulkan satu LMHD kepada guru dan satu lagi 

untuk dokumentasi kelompok. 

4. Apabila merasa perlu, silakan bertanya kepada Guru. 

 

MATERI BALOK 

 

Sifat-sifat balok PQRS.TUVW sebagai berikut. 

a. Memiliki 6 sisi (bidang) berbentuk persegi panjang yang tiap 

pasangnya kongruen. Sisi (bidang) tersebut adalah bidang PQRS, 

TUVW, QRVU, PSTW, PQUT, dan SRVW. 

b. Memiliki 12 rusuk, dengan kelompok rusuk yang sama panjang 

sebagai berikut. 

(i) Rusuk   ̅̅ ̅̅     ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅ 

(ii) Rusuk   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅ 

(iii) Rusuk   ̅̅̅̅     ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅̅̅̅ 

Kelompok: 

Gambar 2.1 

Lampiran 34 
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c. Memiliki 8 titik susut, yaitu titik P, Q, R, S, T, U, V, dan W 

d. Memiliki 12 diagonal bidang, diantaranya    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅   ̅̅̅̅    dan   ̅̅ ̅̅  

e. Memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu 

titik, yaitu diagonal   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅   ̅̅ ̅̅   dan   ̅̅ ̅̅  

f. Memiliki 6 diagonal yang berbentuk persegi panjang dan tiap 

pasangnya kongruen. keenam bidang tersebut adalah PUVS, QTWR, 

PWVQ, RUTS, PRVT, dan QSWU. 

D. Model Kerangka Balok 

 

 

 

 

 

Contoh soal 

1. Sebuah balok mempu-nyai panjang 14 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 

cm. Hitunglah jumlah panjang rusuk balok tersebut. 

 Penyelesaian: 

 Panjang (p) = 14 cm, lebar (l) = 8 cm, dan tinggi (t) = 6 cm. 

 Jumlah panjang rusuk balok = 4(p+ l+ t) 

  = 4(14 + 8 + 6)  

  =   ×  8  

     

Jadi jumlah panjang rusuk balok tersebut adalah 112 cm. 

 

E. Jaring – jaring Balok 

Beberapa contoh jaring-jaring balok adalah sebagai berikut. 

 
 

   𝑝+ 𝑙 + 𝑡  

Jika sebuah balok berukuran panjang = 𝑝, lebar = 𝑙, dan tinggi = 𝑡, maka jumlah 

panjang rusuknya =  𝑝 +  𝑙 +  𝑡 
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F. Luas Permukaan Balok 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Balok ABCD.EFGH 

Pada gambar 2.2 Balok ABCD.EFGH mempunyai tiga pasang sisi yang 

tiap pasangnya sama dan sebangun, yaitu 

1. Sisi ABCD sama dan sebangun dengan sisi EFGH; 

2. Sisi ADHE sama dan sebangun dengan sisi BCGF; 

3. Sisi ABFE sama dan sebangun dengan sisi DCGH. 

Sehingga diperoleh 

luas permukaan ABCD = luas permukaan EFGH =  ×   

luas permukaan ADHE = luas permukaan BCGF =  ×   

luas permukaan ABFE = luas permukaan DCGH =  ×   

Dengan demikian, luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga 

pasang sisi yang saling kongruen pada balok tersebut. Luas permukaan 

balok dirumuskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Contoh soal 

1. Sebuah balok berukur-an   ×  ×    cm. Tentukan luas permukaan 

balok. 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Panjang = 6 cm 

Lebar    = 5 cm 

Tinggi   = 4 cm 

Ditanya: 

Luas permukaan balok 

𝐿    𝑝 × 𝑙 +   𝑙 × 𝑡 +   𝑝 × 𝑡  

    𝑝× 𝑙 +  𝑙 × 𝑡 +  𝑝 × 𝑡   

Dengan 𝐿 = luas permukaan balok 

   𝑝 = panjang balok 

   𝑙 = lebar balok 
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Jawab: 

Luas permukaan kubus  

  ×    × ℓ +  ℓ ×   +   ×     

  ×    ×   +   ×   +   ×     

  ×   0 +  0 +     

  ×    

   8 

Jadi luas permukaan balok adalah 148 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari dan tuliskan satu persoalan tentang luas permukaan balok yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari dan tentukan pula cara penyelesaiannya. (Gunakan buku matematika 

yang kalian miliki untuk mencari informasi yang kalian butuhkan!) 
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LEMBAR MATERI DAN HASIL DISKUSI  

PERTEMUAN KETIGA 

(KODE: LMHD-03) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII /2 

Waktu  : 30 menit 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah materi kubus di naskah LMHD ini. 

2. Diskusikan dengan teman satu kelompok. 

3. Setiap kelompok wajib mengumpulkan satu LMHD kepada guru dan satu lagi 

untuk dokumentasi kelompok. 

4. Apabila merasa perlu, silakan bertanya kepada Guru. 

 

 

VOLUME KUBUS 

 

 

Dari gambar kubus di atas diperoleh, 

(a) Jika kubus mempunyai panjang = 1 satuan, lebar = 1 satuan, tinggi = 1 

satuan, maka volume kubus = 1 satuan volum 

(b)  Jika kubus mempunyai panjang = 2 satuan, lebar = 2 satuan, tinggi = 2 

satuan, maka volume kubus = 8 satuan volum 

Kelompok: 

Gambar 3.1 Kubus Satuan 

Lampiran 35 
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(c) Jika kubus mempunyai panjang = 3 satuan, lebar = 3 satuan, tinggi = 3 

satuan, maka volume kubus = 27 satuan volum 

 

 

Contoh soal 

1. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Tentukan volume kubus. 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Panjang rusuk (s) = 5 cm 

Ditanya: 

Volume Kubus 

Jawab: 

Volume kubus =  ×  ×   

  ×  ×   

     

Jadi luas volume kubus tersebut adalah 125 cm
3
. 

2. Bonar akan membuat tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan 

volume masing-masing tempat kapur adalah1.331 cm
3
. Tentukan 

panjang rusuk tempat kapur tulis tersebut. 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Volume kubus = 1331 cm 

Ditanya: 

Panjang rusuk tempat kapur  

Jawab: 

Volume kubus =  ×  ×   

        

  √    
 

 

     

Jadi panjang rusuk tempat kapur tersebut adalah 11 cm. 

 

 

Jika sebuah kubus panjang rusuknya s,dan volumnya V, maka  V = 𝒔 × 𝒔 × 𝒔 

atau V = s
3 
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Cari dan tuliskan satu persoalan tentang volume kubus yang berkaitan dalam kehidupan 

sehari-hari dan tentukan pula cara penyelesaiannya. (Gunakan buku matematika yang kalian 

miliki untuk mencari informasi yang kalian butuhkan!) 
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LEMBAR MATERI DAN HASIL DISKUSI  

PERTEMUAN KEEMPAT 

(KODE: LMHD-04) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII /2 

Waktu  : 30 menit 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah materi kubus di naskah LMHD ini. 

2. Diskusikan dengan teman satu kelompok. 

3. Setiap kelompok wajib mengumpulkan satu LMHD kepada guru dan satu lagi 

untuk dokumentasi kelompok. 

4. Apabila merasa perlu, silakan bertanya kepada Guru. 

 

 

VOLUME BALOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok: 

Gambar 2.1 

Bila panjang balok sama dengan psatuan panjang, lebar balok sama denganl satuan 

panjang dan tinggi balok sama dengan tsatuan panjang, danvolume balok disimbolkan 

Vsatuan volume maka: 

V = p x l x t 

Lampiran 36 



182 
 

 
 

Contoh soal 

 

 

 

 

1. Perhatikan gambar balok di atas. Berapakah volume balok tersebut? 

Penyelesaian: 

Diketahui: 

Panjang (p) = 28 cm, lebar (l) = 24 cm, dan tinggi (t) = 10 cm. 

Ditanya: 

Volume balok 

Jawab: 

    ×  ×   

       8 ×   ×  0 

         0   

Jadi volume balok tersebut adalah 6720 cm
3
 

2. Toni memiliki sebuah aquarium di rumahnya. Setelah ia mengukurnya, 

aquarium itu memiliki panjang 80 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 30 cm. Agar 

tidak terlalu penuh, Ia hanya ingin mengisi air 
 

 
nya saja. Berapa liter air 

kah yang harus Toni masukkan ke dalam aquarium tersebut? 

Penyelesaian: 

Diketahui : Aquarium dengan ukuran sebagai berikut. 

Panjang = 80 cm 

Lebar    = 50 cm 

Tinggi   = 30 cm 

Aquarium tersebut akan diisi air 
 

 
 bagian. 

Ditanya :  

berapa liter air dalam aquarium tersebut. 

Jawab      :  

volume aquarium  
 

 
×  × ℓ ×   

 
 

 
× 80 ×  0 ×  0 

  000 

Volume air = 6000 cm
3
 = 6 liter. 

Jadi volume air dalam aquarium tersebut adalah 6 liter 
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Cari dan tuliskan satu persoalan tentang volume balok yang berkaitan dalam 

kehidupan sehari-hari dan tentukan pula cara penyelesaiannya. (Gunakan buku 

matematika yang kalian miliki untuk mencari informasi yang kalian butuhkan!) 
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SOAL KUIS  

LUAS PERMUKAAN KUBUS 

 

1. Diketahui panjang rusuk suatu benda berbentuk kubus yaitu 7 cm. Tentukan 

luas permukaan kubus jika panjang rusuk kubus tersebut bertambah menjadi 

tiga kali panjang rusuk semula! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 37 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS  

LUAS PERMUKAAN KUBUS 

Diketahui : panjang rusuk kubus = 7 cm (skor 1) 

Ditanya : luas permukaan kubus jika panjang rusuk kubus tersebut bertambah 

menjadi tiga kali panjang rusuk semula.  (skor 1) 

Jawab      : rusuk kubus =   ×       

                         

  ×       (skor 3) 

  ×     

      

Jadi luas permukaan kubus jika panjang rusuk kubus tersebut bertambah menjadi 

tiga kali panjang rusuk semula adalah 2646 cm
2
. (skor 1) 

Nilai akhir = 
          

             
×  00 
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SOAL KUIS  

LUAS PERMUKAAN BALOK 

1. Pak Parman ingin membuat kotak perkakas tanpa tutup dengan panjang 80 

cm, lebar 50 cm, dan  tinggi 100 cm yang nantinya dibuat dengan bahan 

triplek. Jika harga triplek adalah Rp 3000 per 1000 cm
2
. Berapa uang yang 

harus Pak Parman siapkan? 
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PEDOMAN PENSKORAN LUAS PERMUKAAN BALOK 

Diketahui  : 

Ukuran kotak perkakas 

  80    ,    0  ,    00           

Harga triplek Rp 3.000 per 1000 cm
2
     

Ditanyakan : uang yang diperlukan untuk membeli triplek (skor 3) 

Jawab :  

Luas permukaan kotak =  ×    ×   +  ℓ ×    +   ×    

   ×   80 ×  00 +   0 ×  00  +  80 ×  0  

   ×  8000 +  000 +  000 

   ×   000 +  000 

    000 +  000 

   0000     (skor 6) 

Biaya yang diperlukan  

 
 0000 ×  000

 000
 

  0000        

Jadi, biaya yang diperlukan untuk membeli triplek yang akan digunakan untuk  

mebuat kotak tersebut adalah Rp 90.000,00   (skor 1) 

 

Nilai akhir = 
          

             
×  00 
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SOAL KUIS  

VOLUME KUBUS 

1. Sebuah kubus memiliki volume 343 cm
3
. Jika panjang rusuk kubus tersebut 

diperbesar menjadi 4 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus yang 

baru! 
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PEDOMAN PENSKORAN 

VOLUME KUBUS 

Diketahui  : 

Volume kubus = 343 cm
3
   

Ditanyakan : volume kubus baru dengan panjang rusuk 4 kali panjang rusuk 

semula       (skor 3) 

Jawab :  

      
    

     √   
 

 

      

       ×     

   ×   

  8   

     
  

  8  

             (skor 6) 

Jadi, volume kubus baru adalah 21952 cm
3
   (skor 1) 

 

Nilai akhir = 
          

             
×  00 
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SOAL KUIS  

VOLUME BALOK 

 

11. Nisa memiliki sebuah akuarium dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 100 

cm, dan tinggi 80 cm. Nisa mengisi akuarium tersebut dengan air 
 

 
nya saja. 

Hitung berapa liter air yang ada dalam akuarium Nisa!  
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS  

VOLUME BALOK 

Diketahui = Akuarium dengan ukuran sebagai berikut. 

Panjang = 150 cm 

Lebar = 100 cm      (skor 3) 

Tinggi = 80 cm  

Ditanya = volume akuarium yang diisi 
 

 
 air.  (skor 1) 

Jawab = 

Volume  =  
 

 
×  ×  ×    

  
 

 
×   0 ×  00 × 80     (skor 4) 

 
 

 
×   00000 

  00000 

Jadi volume akuarium Nisa adalah 900000 cm
3
 = 900 liter (skor 2) 

 

Nilai akhir = 
          

             
×  00 
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DAFTAR NILAI TES AKHIR KOMUNIKASI MATEMATIS KELAS 

EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

 

NILAI TES KOMUNIKASI MATEMATIS 
KELAS EKSPERIMEN 

NILAI TES KOMUNIKASI MATEMATIS 
 KELAS KONTROL 

No KODE NILAI No KODE NILAI 

1 E-01 72 1 K-01 85 

2 E-02 83 2 K-02 43 

3 E-03 80 3 K-03 78 

4 E-04 92 4 K-04 58 

5 E-05 72 5 K-05 86 

6 E-06 86 6 K-06 88 

7 E-07 86 7 K-07 46 

8 E-08 95 8 K-08 50 

9 E-10 92 9 K-09 86 

10 E-11 89 10 K-10 78 

11 E-12 72 11 K-11 67 

12 E-13 100 12 K-12 92 

13 E-14 58 13 K-13 80 

14 E-15 86 14 K-14 67 

15 E-16 100 15 K-15 73 

16 E-17 72 16 K-16 100 

17 E-18 92 17 K-18 86 

18 E-19 100 18 K-19 46 

19 E-20 86 19 K-20 37 

20 E-21 43 20 K-21 75 

21 E-22 75 21 K-22 86 

22 E-23 78 22 K-23 67 

23 E-24 100 23 K-24 52 

24 E-25 92 24 K-25 75 

25 E-26 66 25 K-26 95 

26 E-27 100 26 K-27 55 

27 E-28 92 27 K-28 83 

28 E-29 80 JUMLAH 1934 

JUMLAH 2339 RATA-RATA 71,63 

RATA-RATA 83,53 
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DAFTAR NILAI TES AKHIR BERPIKIR KRITIS MATEMATIS  

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

 

 

 

NILAI TES BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 
KELAS EKSPERIMEN 

NILAI TES BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 
 KELAS KONTROL 

No KODE NILAI No KODE NILAI 

1 E-01 78 1 K-01 78 

2 E-02 80 2 K-02 62 

3 E-03 72 3 K-03 76 

4 E-04 93 4 K-04 47 

5 E-05 72 5 K-05 61 

6 E-06 85 6 K-06 78 

7 E-07 89 7 K-07 58 

8 E-08 89 8 K-08 60 

9 E-10 71 9 K-09 73 

10 E-11 87 10 K-10 80 

11 E-12 71 11 K-11 73 

12 E-13 80 12 K-12 100 

13 E-14 49 13 K-13 73 

14 E-15 93 14 K-14 80 

15 E-16 89 15 K-15 69 

16 E-17 71 16 K-16 100 

17 E-18 93 17 K-18 85 

18 E-19 85 18 K-19 62 

19 E-20 93 19 K-20 35 

20 E-21 56 20 K-21 56 

21 E-22 45 21 K-22 100 

22 E-23 98 22 K-23 78 

23 E-24 93 23 K-24 73 

24 E-25 71 24 K-25 49 

25 E-26 71 25 K-26 100 

26 E-27 96 26 K-27 56 

27 E-28 71 27 K-28 83 

28 E-29 73 JUMLAH 1945 

JUMLAH 2214 RATA-RATA 72,03 

RATA-RATA 79,07 

Lampiran 46 
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UJI NORMALITAS DATA TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS KELAS KONTROL (VIII D) 

Hipotesis: 

   : data tes kemampuan komunikasi matematis berdistribusi normal. 

   : data tes kemampuan komunikasi matematis tidak berdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria pengujian 

   diterima jika    hitung      tabel, dengan    tabel    
           

 

Nilai maksimum = 100 Panjang kelas = 11 

Nilai minimum = 37 Rata-rata = 71,63  

Rentang = 63 S = 17,602 

Banyak kelas = 5,72 ≈ 6 N = 27 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 
      

   −    
 

  
 

35-45 34.5 -2.10942 0.4821 0.0515 1.3905 2 0.267163071 

46-56 45.5 -1.48449 0.4306 0.1283 3.4641 5 0.68098173 

57-67 56.5 -0.85956 0.3023 0.2113 5.7051 4 0.509608247 

68-78 67.5 -0.23463 0.091 0.2427 6.5529 5 0.368004763 

79-89 78.5 0.3903 0.1517 0.1921 5.1867 8 1.525952318 

90-100 89.5 1.01523 0.3438 0.1057 2.8539 3 0.007479313 

 
100.5 1.64015 0.4495  

   hitung 3.359189441 

Dari daftar distribusi     untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh   
          = 7,81. 

Karena    hitung      tabel    
          , maka    diterima. Sehingga data 

berdistribusi normal. 

 

𝑋  ∑
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

 

𝐸𝑖

𝑘

𝑖  
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UJI NORMALITAS DATA TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS KELAS EKSPERIMEN (VIII F) 

Hipotesis: 

   : data tes kemampuan komunikasi matematis berdistribusi normal. 

   : data tes kemampuan komunikasi matematis tidak berdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria pengujian 

   diterima jika    hitung      tabel, dengan    tabel    
           

 

Nilai maksimum = 100 Panjang kelas = 10 

Nilai minimum = 43 Rata-rata = 83,53 

Rentang = 57 S = 13,83 

Banyak kelas = 5,77   6 N = 28 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 
      

   −    
 

  
 

43-52 42.5 -2.96674 0.4985 0.011 0.308 1 1.554753 

53-62 52.5 -2.24367 0.4875 0.0518 1.4504 1 0.139865 

63-72 62.5 -1.52061 0.4357 0.1505 4.214 5 0.146606 

73-82 72.5 -0.79754 0.2852 0.2573 7.2044 4 1.425265 

83-92 82.5 -0.07448 0.0279 0.2668 7.4704 11 1.667659 

93-102 92.5 0.64859 0.2389 0.1758 4.9224 6 0.235906 

  
102.5 1.371656 0.4147   

   hitung 5.170053 

Dari daftar distribusi     untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh   
          = 7,81. 

Karena    hitung      tabel    
          , maka    diterima. Sehingga data 

berdistribusi normal. 

 

 

𝑋  ∑
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

 

𝐸𝑖

𝑘

𝑖  
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UJI NORMALITAS DATA TES BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

 KELAS KONTROL (VIII D) 

Hipotesis: 

   : data tes kemampuan berpikir kritis matematis berdistribusi normal. 

   : data tes kemampuan berpikir kritis matematis tidak berdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria pengujian 

   diterima jika    hitung      tabel, dengan    tabel    
           

 

Nilai maksimum = 100 Panjang kelas = 11 

Nilai minimum = 35 Rata-rata = 72,03  

Rentang = 65 S = 16,85 

Banyak kelas = 5,72 ≈ 6 N = 27 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 
      

   −    
 

  
 

35-45 34.5 -2.2273 0.4868 0.045 1.215 1 0.038045 

46-56 45.5 -1.57448 0.4418 0.1206 3.2562 4 0.169903 

57-67 56.5 -0.92166 0.3212 0.2186 5.9022 5 0.137909 

68-78 67.5 -0.26884 0.1026 0.2506 6.7662 9 0.737469 

79-89 78.5 0.383976 0.148 0.2005 5.4135 4 0.369074 

90-100 89.5 1.036795 0.3485 0.106 2.862 4 0.452496 

  
100.5 1.689614 0.4545   

   hitung 1.904896 

Dari daftar distribusi     untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh   
          = 7,81. 

Karena    hitung      tabel    
          , maka    diterima. Sehingga data 

berdistribusi normal. 

 

 

𝑋  ∑
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

 

𝐸𝑖

𝑘

𝑖  
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UJI NORMALITAS DATA TES BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

 KELAS EKSPERIMEN (VIII F) 

Hipotesis: 

   : data awal tes kemampuan berpikir kritis matematis berdistribusi normal. 

    : data awal tes kemampuan berpikir kritis matematis tidak berdistribusi 

   normal. 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan: 

 

Kriteria pengujian 

   diterima jika    hitung      tabel, dengan    tabel    
           

 

Nilai maksimum = 98 Panjang kelas = 9 

Nilai minimum = 45 Rata-rata = 79,07 

Rentang = 53 S = 13,84 

Banyak kelas = 5,77   6 N = 28 

Kelas 

interval 

Batas 

kelas 

Z untuk 

batas 

kelas 

Peluang 

untuk Z 

Luas 

kelas 

untuk Z 
      

   −    
 

  
 

45-53 44.5 -2.49783 0.4936 0.0265 0.742 2 2.132836 

54-62 53.5 -1.84754 0.4671 0.0841 2.3548 1 0.779465 

63-71 62.5 -1.19725 0.383 0.1776 4.9728 6 0.212182 

72-80 71.5 -0.54697 0.2054 0.2452 6.8656 6 0.109133 

81-89 80.5 0.103324 0.0398 0.2336 6.5408 6 0.044714 

90-98 89.5 0.753613 0.2734 0.1458 4.0824 7 2.085143 

  
98.5 1.403902 0.4192   

   hitung 5.363473 

Dari daftar distribusi     untuk α = 5% dan k = 6 diperoleh   
          = 7,81 

Karena    hitung      tabel    
          , maka    diterima. Sehingga data 

berdistribusi normal. 

 

 

𝑋  ∑
 𝑂𝑖 − 𝐸𝑖 

 

𝐸𝑖

𝑘

𝑖  
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UJI KESAMAAN VARIANS DATA AKHIR TES KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS 

Hipotesis: 

     
    

  (varians homogen) 

     
    

  (varians tidak homogen) 

Rumus yang digunakan: 

       0   − ∑   −         
    

dengan, 

   
∑   −     

 

∑   −   
 

         ∑   −    

Kriteria: 

Ho  diterima jika      
           dengan dk =  −   dan α = 5%. 

Perhitungan uji homogenitas: 

Kelas    dk   
        

 
      

           
  

Eksperimen 

(VIII F) 
28 27 191,27 5164,26 2,28164 61,604 

Kontrol 

(VIII D) 
27 26 309,83 8055,591 2,49112 64,769 

∑ 55 53 501,0993 13219,85 4,77276 126,373 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

   
∑   −     

 

∑   −   
 

      8 

  
          

         ∑   −                        0 8  

       0 { − ∑   −         
 } 

     0        0 8 −              0    

Untuk α = 5% dengan     −    −     diperoleh   
            8 . 

Karena      
           maka Ho diterima. Jadi kedua kelas mempunyai 

varians yang sama (homogen). 
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UJI KESAMAAN VARIANS DATA AKHIR TES KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

Hipotesis: 

     
    

  (varians homogen) 

     
    

  (varians tidak homogen) 

Rumus yang digunakan: 

       0   − ∑   −         
    

dengan, 

   
∑   −     

 

∑   −   
 

         ∑   −    

Kriteria: 

Ho  diterima jika      
           dengan dk =  −   dan α = 5%. 

Perhitungan uji homogenitas: 

Kelas    dk   
        

 
      

           
  

Eksperimen 

(VIII F) 
28 27 191,5456 5171,731 2,2822 59,789 

Kontrol 

(VIII D) 
27 26 283,9225 7381,985 2,4532 63,363 

∑ 55 53 475,4681 12553,72 4,7354 125,4045 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

   
∑   −     

 

∑   −   
 

        

  
     8    

         ∑   −            8           8 8  

       0 { − ∑   −         
 } 

     0        8 8 −      0      0  8 

Untuk α = 5% dengan     −    −     diperoleh   
            8 . 

Karena      
           maka Ho diterima. Jadi kedua kelas mempunyai 

varians yang sama (homogen). 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS SISWA KELAS EKSPERIMEN SECARA KLASIKAL 

Hipotesis 

          (proporsi siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 

71 kurang dari 75%) 

         (proporsi siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 

71 lebih dari atau sama dengan 75%) 

Rumus yang digunakan 

  
 

 
   

√
        

 

  

Kriteria pengujian 

Terima    jika          dengan taraf signifikan 5%  

Perhitungan uji proporsi 

     

   8 

  
 

 
   

√
        

 

 
  

  
     

√
            

  

       

Dengan taraf signifikan 5% diperoleh                    

Karena               , maka    ditolak dan    diterima. Hal ini menyatakan 

bahwa persentase siswa yang mencapai KKM pada kelompok eksperimen secara 

klasikal sudah mencapai 75%. Jadi, siswa pada kelas eksperimen secara klasikal 

telah mencapai ketuntasan belajar. 
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UJI KETUNTASAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS 

SISWA KELAS EKSPERIMEN SECARA KLASIKAL 

Hipotesis 

          (proporsi siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 

71 kurang dari 75%) 

         (proporsi siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 

71 lebih dari atau sama dengan 75%) 

Rumus yang digunakan 

  
 

 
   

√
        

 

  

Kriteria pengujian 

Terima    jika          dengan taraf signifikan 5%  

Perhitungan uji proporsi 

     

   8 

  
 

 
   

√
        

 

 
  

  
     

√
            

  

       

Dengan taraf signifikan 5% diperoleh                    

Karena               , maka    ditolak dan    diterima. Hal ini menyatakan 

bahwa persentase siswa yang mencapai KKM pada kelompok eksperimen secara 

klasikal sudah mencapai 75%. Jadi, siswa pada kelas eksperimen secara klasikal 

telah mencapai ketuntasan belajar. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA DATA TES KEMAMPUAN 

KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA 

Hipotesis  

Ho : 1  ≤ 2  (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa  kelas kontrol) 

   : 1  > 2  (rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa  kelas kontrol) 

Rumus yang digunakan 

  
  −   

 √
 
  

+
 
  

 dengan      
   −     

 +    −     
 

  +   −  
 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika                         dengan taraf signifikansi 5% 

Pengujian hipotesis. 

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan dengan bantuan  Microsoft Excel 

diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

  ̅̅̅ 83,53 

  ̅̅ ̅ 71,63 

   28 

   27 

  
  191,2689 

  
  309,8304 

  15,79339 
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  2,79351 

            1,677 

 

Karena         , maka    ditolak dan    diterima. Jadi rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas kontrol. Artinya, kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan strategi PQ4R lebih baik dari 

siswa diajarkan yang dengan pembelajaran langsung. 
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UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA DATA TES KEMAMPUAN 

BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA 

Hipotesis  

Ho : 1  ≤ 2  (rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa  kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematis siswa  kelas kontrol) 

   : 1  > 2  (rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis siswa  kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kemampuan komunikasi 

matematis siswa  kelas kontrol) 

Rumus yang digunakan 

  
  −   

 √
 
  

+
 
  

 dengan      
   −     

 +    −     
 

  +   −  
 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika                         dengan taraf signifikansi 5% 

Pengujian hipotesis. 

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan dengan bantuan  Microsoft Excel 

diperoleh : 

Sumber Variasi Nilai 

  ̅̅̅ 79,07 

  ̅̅ ̅ 72,03 

   28 

   27 

  
  191,5456 

  
  283,9225 

  15,39034 
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  1,695915 

            1,677 

 

Karena         , maka    ditolak dan    diterima. Jadi rata-rata kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa  kelas kontrol. Artinya, kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan strategi PQ4R lebih baik 

dari siswa diajarkan yang dengan pembelajaran langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 01 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menjelaskan tentang pentingnya memahami 

materi kubus terkait dengan permasalahan 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Siswa 

diminta menyebutkan contoh-contoh benda 

berbentuk kubus dan menjelaskan kepada 

siswa pentingnya menguasai materi kubus 

yang nantinya akan digunakan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi)   

       

3 Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang materi unsur-unsur dan jaring-jaring 

kubus kepada siswa. 

       

4. Mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok diskusi dengan masing-masing 
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kelompok terdiri atas 4-5 anggota. 

5. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi 

kelompok kepada siswa. 

       

6. Membagikan seperangkat lembar diskusi 

yang berisi materi luas permukaan kubus dan 

lembar hasil diskusi kepada masing-masing 

kelompok 

       

7. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan menggunakan buku 

matematika pegangan siswa untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan 

       

8. Membimbing siswa dalam memahami 

bagaimana menemukan rumus luas 

permukaan kubus. 

       

9. Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

10. Meminta masing-masing kelompok 

mengumpulkan seperangkat lembar diskusi 

       

11. Meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

ke depan kelas 

       

12. Memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk menanggapi dan menyempurnakan 

hasil diskusi yang dipresentasikan 

       

13. Mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban 

dari hasil presentasi. 

       

14 Meminta siswa kembali ke tempat duduk 

masing-masing 

       

15. Memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 
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16. Bersama siswa menyimpulkan rumus luas 

permukaan kubus. 

       

17. Memberikan tugas rumah (PR) yang diambil 

dari buku paket pegangan siswa uji 

kompetensi 5 halaman 214 nomor 1 - 3  dan 

meminta siswa mempelajari materi 

berikutnya yaitu luas permukaan balok. 

       

18. Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar 

       

19. Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 76 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

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

......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 02 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa untuk 

mengikuti pelajaran, dan meminta salah satu siswa 

memimpin doa sebelum memulai pelajaran. 

       

2. Menjelaskan tentang pentingnya memahami materi 

balok terkait dengan permasalahan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. (Siswa diminta 

menyebutkan contoh-contoh benda berbentuk balok 

dan menjelaskan kepada siswa pentingnya 

menguasai materi balok yang nantinya akan 

digunakan pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi)   

       

3 Menanyakan dan mengingatkan kembali tentang 

materi unsur-unsur dan jaring-jaring balok kepada 

siswa. 

       

4. Mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok diskusi dengan masing-masing 

kelompok terdiri atas 4-5 anggota. 
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5. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi 

kelompok kepada siswa. 

       

6. Membagikan seperangkat lembar diskusi yang 

berisi materi luas permukaan kubus yang sudah 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya dan 

seperangkat lembar diskusi yang berisi materi luas 

permukaan balok, serta lembar hasil diskusi kepada 

masing-masing kelompok. 

       

7. Memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi 

dengan menggunakan buku matematika pegangan 

siswa untuk mencari informasi yang dibutuhkan 

       

8. Membimbing siswa dalam memahami bagaimana 

menemukan rumus luas permukaan balok. 

       

9. Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

10. Meminta masing-masing kelompok mengumpulkan 

seperangkat lembar diskusi 

       

11. Meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke 

depan kelas 

       

12. Memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

untuk menanggapi dan menyempurnakan hasil 

diskusi yang dipresentasikan 

       

13. Mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban dari 

hasil presentasi. 

       

14. Meminta siswa kembali ke tempat duduk masing-

masing 

       

15. Memberikan kuis kepada siswa untuk dikerjakan 

secara individu. 

       

16. Bersama siswa menyimpulkan rumus luas        



211 
 

 
 

permukaan balok. 

17. Memberikan tugas rumah (PR) yang diambil dari 

buku paket pegangan siswa uji kompetensi 5 

halaman 214 nomor 4 - 6  dan meminta siswa 

mempelajari materi berikutnya yaitu volume kubus. 

       

18. Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar 

       

19. Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 76 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 03 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang luas permukaan kubus dan balok 

kepada siswa. 

       

3. Mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok diskusi dengan masing-masing 

kelompok terdiri atas 4-5 anggota. 

       

4. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi 

kelompok kepada siswa. 

       

5. Membagikan seperangkat lembar diskusi 

yang berisi materi luas permukaan kubus dan 

balok yang sudah dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya dan seperangkat lembar diskusi 
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yang berisi materi volume kubus, serta 

lembar hasil diskusi kepada masing-masing 

kelompok 

6. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan menggunakan buku 

matematika pegangan siswa untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan 

       

7. Membimbing siswa dalam memahami 

bagaimana menemukan rumus volume kubus. 

       

8. Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

9. Meminta masing-masing kelompok 

mengumpulkan seperangkat lembar diskusi 

       

10. Meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

ke depan kelas 

       

11. Memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk menanggapi dan menyempurnakan 

hasil diskusi yang dipresentasikan 

       

12. Mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban 

dari hasil presentasi. 

       

13. Meminta siswa kembali ke tempat duduk 

masing-masing 

       

14. Memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

15. Bersama siswa menyimpulkan rumus volume 

kubus. 

       

16. Memberikan tugas rumah (PR) yang diambil 

dari buku paket pegangan siswa uji 

kompetensi 6 halaman 216 nomor 1 dan 2  
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dan meminta siswa mempelajari materi 

berikutnya yaitu volume balok. 

17. Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar 

       

18. Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 72 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

.......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 04 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang materi luas permukaan kubus dan 

balok, serta volume kubus kepada siswa. 

       

3. Mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok diskusi dengan masing-masing 

kelompok terdiri atas 4-5 anggota. 

       

4. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi 

kelompok kepada siswa. 

       

5. Membagikan seperangkat lembar diskusi 

yang berisi materi kubus dan balok yang 

sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya 

(LMHD 01 – LMHD 03) dan seperangkat 
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lembar diskusi yang berisi materi volume 

balok, serta lembar hasil diskusi kepada 

masing-masing kelompok 

6. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan menggunakan buku 

matematika pegangan siswa untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan 

       

7. Membimbing siswa dalam memahami 

bagaimana menemukan rumus volume balok. 

       

8. Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

9. Meminta masing-masing kelompok 

mengumpulkan seperangkat lembar diskusi 

       

10. Meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

ke depan kelas 

       

11. Memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk menanggapi dan menyempurnakan 

hasil diskusi yang dipresentasikan 

       

12. Mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban 

dari hasil presentasi. 

       

13. Meminta siswa kembali ke tempat duduk 

masing-masing 

       

14. Memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

15. Bersama siswa menyimpulkan rumus volume 

balok. 

       

16. Memberikan tugas rumah (PR) yang diambil 

dari buku paket pegangan siswa uji 

kompetensi 6 halaman 216 nomor 3 dan 4. 
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17. Memberitahukan kepada siswa bahwa agenda 

pertemuan berikutnya adalah latihan soal 

mengenai luas permukaan dan volume kubus 

dan balok. 

       

18. Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar 

       

19. Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 76 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 05 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang materi luas permukaan dan volume 

kubus dan balok kepada siswa 

       

3. Mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok diskusi dengan masing-masing 

kelompok terdiri atas 4-5 anggota. 

       

4. Menjelaskan petunjuk pelaksanaan diskusi 

kelompok kepada siswa. 

       

5. Membagikan seperangkat lembar diskusi 

yang berisi materi luas permukaan dan 

volume kubus dan balok yang sudah 

dipelajari pada pertemuan sebelumnya 
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(LMHD 01 – LMHD 04) 

6. Memberikan latihan soal mengenai materi 

luas permukaan dan volume kubus dan balok 

kepada siswa untuk didiskusikan bersama 

kelompok masing-masing. 

       

7. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

berdiskusi dengan menggunakan buku 

matematika pegangan siswa untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan. 

       

8. Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

9. Meminta masing-masing kelompok 

mengumpulkan seperangkat lembar diskusi 

       

10. Meminta salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

ke depan kelas 

       

11. Memberikan kesempatan kepada kelompok 

lain untuk menanggapi dan menyempurnakan 

hasil diskusi yang dipresentasikan 

       

12. Mengkonfirmasi kembali kebenaran jawaban 

dari hasil presentasi. 

       

13. Meminta siswa kembali ke tempat duduk 

masing-masing 

       

14. Bersama siswa menyimpulkan materi luas 

permukaan dan volume kubus dan balok yang 

sudah dipelajari. 

       

15. Memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi luas permukaan dan 

volume kubus dan balok serta memberitahu 

siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya 
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adalah tes materi  luas permukaan dan 

volume kubus dan balok. 

16. Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar 

       

17. Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 68 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

........................................ 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 01 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menjelaskan pentingnya memahami materi 

kubus terkait dengan permasalahan nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. (Siswa diminta 

menyebutkan contoh-contoh benda berbentuk 

kubus dan menjelaskan kepada siswa 

pentingnya menguasai materi kubus yang 

nantinya akan digunakan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi) 

       

3 Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

oleh siswa 

       

4. Menanyakan dan mengingatkan kembali        
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tentang materi unsur-unsur dan jaring-jaring 

kubus kepada siswa. 

5. Melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus luas 

permukaan kubus 

       

6. Memberikan contoh soal berkaitan dengan 

luas permukaan kubus kepada siswa yang 

yang diambil dari buku matematika pegangan 

siswa. 

       

7. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

mencatat informasi penting dari penjelasan 

guru. 

       

8 Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada penjelasan guru yang 

kurang jelas. 

       

9 Memberikan latihan soal (Uji kompetensi 5 

halaman 214 nomor 1 – 3) kepada siswa 

untuk dikerjakan secara individu. 

       

10. Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

11. Memberikan kesempatan kepada siswa 

menuliskan jawaban soal pada papan tulis 

untuk didiskusikan bersama. 

       

12. Memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menanggapi dan menyempurnakan 

jawaban yang telas ditulis pada papan tulis. 

       

13 Mengkonfirmasi kebenaran jawaban        

14 Memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

15 Memberikan tugas kepada siswa untuk        
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mempelajari materi berikutnya yaitu luas 

permukaan balok 

16 Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

       

17 Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 68 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 02 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

oleh siswa 

       

3 Bercerita tentang pentingnya memahami 

materi balok terkait dengan permasalahan 

nyata dalam kehidupan sehari-hari. (siswa 

diminta menyebutkan contoh-contoh benda 

berbentuk balok dan menjelaskan kepada 

siswa pentingnya menguasai materi balok 

yang nantinya akan digunakan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi). 
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4. Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang materi unsur-unsur dan jaring-jaring 

balok kepada siswa. 

       

5. Melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus luas 

permukaan balok. 

       

6. Memberikan contoh soal berkaitan dengan 

luas permukaan balok kepada siswa yang 

yang diambil dari buku matematika pegangan 

siswa. 

       

7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada penjelasan guru yang 

kurang jelas. 

       

8 Memberikan latihan soal (Uji kompetensi 5 

halaman 214 nomor 4 – 6) kepada siswa 

untuk dikerjakan secara individu. 

       

9 Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

10. Memberikan kesempatan kepada siswa 

menuliskan jawaban soal pada papan tulis 

untuk didiskusikan bersama. 

       

11. Memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menanggapi dan menyempurnakan 

jawaban yang telas ditulis pada papan tulis. 

       

12. Mengkonfirmasi kebenaran jawaban        

13 Memberikan waktu kepada siswa untuk 

mencatat informasi penting dari materi yang 

dipelajari. 

       

14 Memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 
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15 Memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi berikutnya yaitu volume 

kubus. 

       

16 Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

       

17 Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 68 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 03 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

oleh siswa 

       

3. Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang materi luas permukaan kubus dan 

balok kepada siswa. 

       

4. Melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus volume kubus. 

       

5. Memberikan contoh soal berkaitan dengan 

volume kubus yang diambil dari buku 

matematika pegangan siswa. 
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6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada penjelasan guru yang 

kurang jelas. 

       

7 Memberikan latihan soal (Uji kompetensi 6 

halaman 216 nomor 1 – 2) kepada siswa 

untuk dikerjakan secara individu. 

       

8 Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

9. Memberikan kesempatan kepada siswa 

menuliskan jawaban soal pada papan tulis 

untuk didiskusikan bersama. 

       

10. Memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menanggapi dan menyempurnakan 

jawaban yang telas ditulis pada papan tulis. 

       

11. Mengkonfirmasi kebenaran jawaban        

12 Memberikan waktu kepada siswa untuk 

mencatat informasi penting dari materi yang 

dipelajari. 

       

13 Memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

14. Bersama siswa menyimpulkan rumus volume 

kubus. 

       

15 Memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi berikutnya yaitu volume 

balok. 

       

16 Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

       

17 Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  
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Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 68 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 04 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

oleh siswa 

       

3. Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang materi luas permukaan kubus dan 

balok, serta volume kubus kepada siswa. 

       

4. Melibatkan siswa dalam menjelaskan tentang 

bagaimana menemukan rumus volume balok. 

       

5. Memberikan contoh soal berkaitan dengan 

volume balok yang diambil dari buku 

matematika pegangan siswa. 
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6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada penjelasan guru yang 

kurang jelas. 

       

7 Memberikan latihan soal (Uji kompetensi 6 

halaman 216 nomor 4 – 5) kepada siswa 

untuk dikerjakan secara individu. 

       

8 Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

9. Memberikan kesempatan kepada siswa 

menuliskan jawaban soal pada papan tulis 

untuk didiskusikan bersama. 

       

10. Memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menanggapi dan menyempurnakan 

jawaban yang telas ditulis pada papan tulis. 

       

11. Mengkonfirmasi kebenaran jawaban        

12 Memberikan waktu kepada siswa untuk 

mencatat informasi penting dari materi yang 

dipelajari. 

       

13 Memberikan kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

14. Bersama siswa menyimpulkan rumus volume 

balok. 

       

15 Memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi berikutnya yaitu luas 

permukaan dan volume kubus dan balok. 

       

16 Memberitahukan kepada siswa bahwa agenda 

pertemuan berikutnya adalah latihan soal 

mengenai luas permukaan dan volume kubus 

dan balok. 
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17 Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

       

18 Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 68 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

......................................... 
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LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 05 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMP Negeri 13 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

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

Pertemuan ke-  : ........................................... 

Hari/Tanggal  :............................................ 

Nama Guru  :............................................ 

 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan cara mengisi tanda (√) pada kolom 

“Ya” atau “Tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan 

Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

1. Mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mengecek kehadiran, menyiapkan siswa 

untuk mengikuti pelajaran, dan meminta 

salah satu siswa memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran. 

       

2. Menyampaikan materi yang akan dipelajari 

dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

oleh siswa 

       

3. Menanyakan dan mengingatkan kembali 

tentang materi luas permukaan, serta volume 

kubus dan balok kepada siswa. 

       

4. Memberikan latihan soal tentang materi luas 

permukaan, serta volume kubus dan balok 

kepada siswa. 

       

5. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan. 
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6. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya apabila ada penjelasan guru yang 

kurang jelas. 

       

7 Membimbing kegiatan belajar siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

       

8 Memberikan kesempatan kepada siswa 

menuliskan jawaban soal pada papan tulis 

untuk didiskusikan bersama. 

       

9. Memberikan kesempatan kepada siswa lain 

untuk menanggapi dan menyempurnakan 

jawaban yang telas ditulis pada papan tulis. 

       

10. Mengkonfirmasi kebenaran jawaban        

11. Memberikan waktu kepada siswa untuk 

mencatat informasi penting dari materi yang 

dipelajari. 

       

12 Bersama siswa menyimpulkan rumus luas 

permukaan dan volume kubus dan balok. 

       

13 Memberikan tugas kepada siswa untuk 

mempelajari materi luas permukaan dan 

volume kubus dan balok, serta memberitahu 

siswa bahwa agenda pertemuan berikutnya 

adalah tes materi luas permukaan dan volume 

kubus dan balok. 

       

14. Memberikan pesan kepada siswa agar selalu 

semangat dan rajin belajar. 

       

15 Menutup pelajaran dengan salam        

 Total Skor  

 

 

 

 



235 
 

 
 

Kriteria Penilaian: 

Skor 4 : sangat baik (disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0  : tidak terpenuhi 

 

Perhitungan : 

Skor maksimum = 68 

Persentase keterampilan guru = 
                    

             
 ×  00  

Kriteria persentase: 

1. Kurang baik  : persentase keterampilan guru < 25 % 

2. Cukup baik : 25 % ≤ persentase keterampilan guru < 50 % 

3. Baik   : 50 % ≤ persentase keterampilan guru < 75 % 

4. Sangat baik  : persentase keterampilan guru ≥ 75 % 

 

 

Semarang, .......April 2015 

 Observer, 

 

 

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

......................................... 
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FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes Awal pada kelas eksperimen (VIII F) Tes Awal pada kelas kontrol (VIII D) 

Kegiatan diskusi kelompok pada kelas 

uji coba 

Tes uji coba pada kelas uji coba 

Kegiatan diskusi kelompok pada kelas 

ekperimen 

Siswa pada kelas ekperimen 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok 
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Suasana pembelajaran pada kelas kontrol Guru membimbing siswa untuk 

mengerjakan latihan soal pada kelas kontrol 

Siswa pada kelas eksperimen 

mengerjakan tes kemampuan komunikasi 

dan berpikir kritis matematis 

Siswa pada kelas eksperimen 

mengerjakan tes kemampuan komunikasi 

dan berpikir kritis matematis 
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