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To know what you are really like and acknowledge it, a positive thinking to 

enjoying yourself, isn't that what true strength is?  (Suou Tamaki) 
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ABSTRAK 

Jubaida, Ana. 2015. Keefektifan Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Terhadap Kemampuan Problems Solving dan Kemandirian Siswa pada 

Pembelajaran Bangun Ruang Kelas VIII. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Drs. Suhito, M.Pd. dan Pembimbing Pendamping Dra. Emi 

Pujiastuti, M.Pd. 

Kata kunci: PBL, radiant thinking, kemampuan problems solving, kemandirian 

belajar. 

Matematika memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan 

problems solving dan kemandirian belajar siswa. Namun, fakta menunjukkan 

bahwa pembelajaran matematika di sekolah belum optimal mengembangkan 

kemampuan dan karakter tersebut. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang 

berpusat pada guru dan siswa terbiasa mengerjakan soal-soal yang memerlukan 

daya ingat saja. Model Problem Based Learning (PBL) adalah salah satu model 

yang berpusat pada siswa dan berdampak mengembangkan kemampuan problems 

solving dan kemandirian siswa. Selain itu diketahui pula bahwa belajar 

menggunakan mind map yang pembuatannya menggunakan teknik radiant 

thinking dapat mengembangkan pemahaman konsep yang sangat diperlukan 

dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilaksanakan penelitian untuk mengetahui 

keefektifan penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking terhadap 

kemampuan problems solving dan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran 

bangun ruang kelas VIII. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain 

yang digunakan adalah Pre-Experimental Design tipe One Shot Case Study. 

Populasinya adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Batang tahun ajaran 

2014/2015. Sampel diambil secara cluster random sampling dan terpilih kelas 

VIII-D sebagai kelas eksperimen. Metode yang digunakan untuk memperoleh data 

adalah dokumentasi, wawancara, tes, angket, dan observasi. Analisis data 

menggunakan uji proporsi dan deskripsi persentase.  

Analisis hipotesis 1 dan 2 dengan uji proporsi berturut-turut 

menunjukkan bahwa siswa kelas eksperimen mencapai ketuntasan belajar secara 

klasikal pada aspek (1) kemampuan problems solving dengan persentase 86,8%,  

dan (2) kemandirian belajar dengan persentase 94,74%. Hasil tersebut didukung 

oleh hasil pengamatan aktivitas siswa dan hasil analisis penilaian mind map. 

Aktivitas pemecahan masalah dan kemandirian siswa mengalami peningkatan 

pada tiap pertemuan dan dalam kategori baik. Selain itu 94,74% siswa kelas 

eksperimen melaksanakan tugas membuat mind map. Kemampuan siswa dalam 

membuat mind map dalam kategori baik. Respon siswa terhadap model 

pembelajaran dan mind map juga baik. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa model PBL dengan teknik radiant thinking 

efektif terhadap kemampuan problems solving dan kemandirian belajar siswa 

pada pembelajaran bangun ruang kelas VIII.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan karakteristik matematika oleh Souviney, menurut Souviney 

sebagaimana dikutip oleh Asikin (2011: 8), matematika memiliki potensi yang 

besar untuk memberikan berbagai macam kemampuan dan sikap yang diperlukan 

oleh manusia agar bisa hidup secara cerdas di dalam lingkungannya. Salah 

satunya adalah kemampuan problems solving atau pemecahan masalah. 

Kemampuan problems solving adalah kemampuan yang harus dimiliki 

siswa. Selain merupakan salah satu dari The Four Face of Mathematics (menurut 

Devlin, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2011: 8)), problems solving memainkan 

peran penting dalam matematika dan seharusnya mempunyai peran utama di 

dalam pendidikan matematika dari siswa K-12 (Dossey  et al., 2008). Pentingnya 

problems solving dalam pembelajaran matematika dapat dilihat dari tujuan 

pembelajaran matematika itu sendiri. Pada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional RI No. 22 tahun 2006, dijelaskan bahwa salah satu tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah adalah agar siswa dapat memecahkan masalah. 

Namun tujuan pembelajaran tersebut belum tercapai secara optimal di 

SMPN 4 Batang. Kemampuan problems solving siswa SMPN 4 Batang dalam 

masalah kontekstual dengan menggunakan matematika masih rendah. Rendahnya 

kemampuan problems solving siswa dapat dilihat dari hasil UAN. Rata-rata nilai 

UN matematika di SMPN 4 Batang pada tahun 2013/2014 sebesar 5,45 
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(Balitbang, 2015). Rata-rata tersebut lebih tinggi daripada rata-rata nilai UAN 

matematika di tingkat Kabupaten Batang yang sebesar 4,97, tetapi masih lebih 

rendah daripada rata-rata nilai UAN matematika di tingkat Provinsi dan Nasional 

yang besarnya berturut-turut 5,53 dan 6,01. 

Berkaitan dengan kemampuan problems solving siswa di SMPN 4 

Batang, siswa di sekolah tersebut lemah dalam memecahkan masalah geometri 

khususnya pada materi bangun ruang. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa 

secara konsisten dari UAN tahun 2012 sampai tahun 2014 persentase daya serap 

siswa SMPN 4 Batang pada materi bangun ruang adalah dua terendah. Bahkan 

menjadi yang terendah pada UAN tahun 2012/2013. 

Materi bangun ruang adalah salah satu materi pokok matematika yang 

dipelajari oleh siswa kelas VIII pada semester genap. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru matematika kelas VIII SMPN 4 Batang pada 9 Januari 

2015 didapat fakta bahwa di setiap kelas kurang dari 50% siswa yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah. Selain itu didapat pula fakta bahwa materi 

prisma dan limas adalah salah satu materi yang sulit bagi siswa. Fakta yang sama 

ditunjukkan oleh laporan Puspendik (Balitbang, 2015), selama dua tahun berturut-

turut persentase daya serap siswa SMPN 4 Batang pada materi bangun ruang 

selalu berada di peringkat bawah. Persentase daya serap siswa pada UAN 

2012/2013 untuk materi pemecahan masalah terkait luas permukaan bangun ruang 

adalah 33,63%, berada di peringkat ke-23 dari 25 dengan urutan dari tinggi ke 

rendah. Pada UAN 2013/2014 peringkatnya masih sama, namun persentasenya 

meningkat menjadi 44,12%. Sedangkan untuk daya serap materi volume bangun 



3 

 

 
 

ruang pada UAN 2012/2013  adalah 40 %, berada di peringkat 19 dari 25 dengan 

urutan dari tinggi ke rendah. Pada UAN 2013/2014 dengan urutan tinggi ke 

rendah, peringkatnya naik ke peringkat 17 dari 25 dengan pesentase 50,23%. 

Tampak bahwa selama dua tahun berturut-turut kedua materi tersebut selalu 

berada di peringkat bawah. 

Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti selama PPL 

dari 7 Agustus – 28 Oktober 2014, selama pembelajaran siswa dapat 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Namun, saat ulangan dan UTS siswa 

terlihat kesulitan mengerjakan soal dikarenakan adanya perbedaan dengan soal 

yang biasa mereka kerjakan. Tampak bahwa siswa belum terbiasa menyelesaikan 

masalah non rutin. Hal itu menjadi indikator bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil UAN, observasi, dan paparan pentingnya kemampuan 

problems solving bagi siswa jelaslah bahwa kemampuan problems solving siswa 

SMPN 4 Batang pada materi bangun ruang, khususnya prisma dan limas perlu 

dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran matematika. Namun, secara realita 

problems solving/ pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang 

sangat sulit dilaksanakan baik bagi guru yang mengajarkan maupun bagi peserta 

didik yang mempelajarinya. Cabanila-Pedro et al. (2004: 34-35) menyebutkan 

bahwa guru-guru matematika melaporkan bahwa ketika peserta didik diberikan 

masalah untuk diselesaikan, peserta didik mulai mencari solusi dari masalah 

tersebut, tetapi sering berhenti di tengah jalan dan berakhir tanpa jawaban. Hal ini  

terjadi terutama ketika masalah tersebut memerlukan lebih dari sekedar penerapan 
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aturan atau algoritma. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam pembelajaran siswa terbiasa 

mengerjakan soal-soal yang memerlukan daya ingat saja (learning to know) yang 

menurut Kajian Pusat Kurikulum Depdiknas (2005) sebagaimana dikutip oleh 

Masykur & Fathani (2008: 36), memberikan sumbangan hanya sebesar 5% 

terhadap kesuksesan seseorang, belum melibatkan berpikir kritis dan pemecahan 

masalah. Maka dari itu diperlukan pemilihan model pembelajaran yang bisa 

secara efektif membimbing siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya secara 

efektif, diantaranya memiliki kemampuan problems solving yang baik. Minimal 

mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan, dan akan 

lebih baik jika lebih dari itu. 

Banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

mengembangkan kemampuan problems solving. Namun, tidak semua model 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Dapat terjadi suatu model pembelajaran 

cocok untuk suatu pokok bahasan tertentu, tetapi tidak untuk pokok bahasan yang 

lain. Berdasarkan penelitian dari Padmavathy dan Mareesh (2013) tentang 

keefektifan PBL pada matematika untuk mengajar konsep matematika pada siswa 

sekolah menengah diperoleh simpulan bahwa PBL lebih efektif untuk mengajar 

matematika daripada pengajaran konvensional dan dengan mengadopsi PBL 

dalam pembelajaran guru dapat menciptakan sejumlah pemikir kreatif, pembuat 

keputusan kritikal, pemecah masalah. 

Pada problem based learning kegiatan awal yang dilakukan guru adalah 

menyajikan permasalahan yang autentik dan bermakna kepada siswa (Arends, 
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2008: 56), yang harus diselesaikan oleh siswa. Masalah yang disajikan sedemikian 

sehingga siswa harus memperoleh pengetahuan baru sebelum siswa dapat 

menyelesaikannya. Selanjutnya guru mengorganisasi siswa untuk belajar terkait 

tugas belajar yang sesuai dengan permasalahan dan mendorong siswa untuk 

memperoleh informasi yang tepat. Kemudian siswa dengan dibantu guru 

mempersiapkan presentasi dan mempresentasikan hasil pemecahan masalah. Dan 

terakhir dengan dibantu guru melakukan refleksi dan evaluasi tentang proses yang 

dilakukan siswa untuk memecahkan masalah.  

Pemecahan masalah tentunya membutuhkan pemahaman yang matang 

terhadap konsep yang terkait dengan masalah yang diberikan. Konsep yang 

diperlukan untuk memecahkan masalah bukan hanya satu, namun beberapa 

konsep. Maka konsep-konsep yang ada perlu diasosiasikan untuk menentukan 

konsep mana yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. 

Teknik radiant thinking adalah suatu proses mencari ide atau asosiasi 

baru berdasarkan suatu pusat pemikiran (Windura, 2008a: 147). Teknik ini dapat 

membantu siswa memahami apa yang ditanyakan di soal dan mengasosiasikan 

informasi yang ada di soal untuk menjawab persoalan atau masalah yang 

diberikan. Utamanya teknik ini digunakan siswa untuk membuat mind map untuk 

merangkum materi yang akan atau telah diajarkan. Saat membuat mind map siswa 

melaksanakan suatu kegiatan berpikir dan menulis. Menurut Mangen & Velay 

(2010: 385), menulis akan mencerdaskan otak dibanding mengetik. Aktivitas 

menulis menimbulkan pengalaman sensorik yang mengaktifkan kedua belahan 

otak. Proses ini akan mendorong kemampuan visual dalam mengenal huruf dan 
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angka, sehingga diharapkan kegiatan membuat mind map akan membantu 

pemahaman siswa dibandingkan dengan mencatat dengan cara biasa, membaca 

buku yang berisi terlalu banyak tulisan atau bahkan merangkum materi dari 

internet dalam bentuk ketikan dengan komputer.  

Kemudian, perlu diperhatikan pula ranah afektif (learning to be), yang 

memberikan sumbangan terbesar yakni 80 % bagi kesuksesan seseorang 

sebagaimana dikutip oleh Masykur & Fathani (2008: 36), pada pembelajaran 

matematika. Matematika mempunyai potensi besar sebagai media dalam 

pendidikan karakter. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum 

dalam Undang-undang Bab II pasal 3 no. 20 tahun 2003 serta pasal 1 UU 

Sisdiknas tahun 2003 yang menyatakan di antara tujuan pendidikan nasional 

adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian, dan akhlak mulia, maka dalam tujuan formalnya disebutkan 

pembelajaran matematika menekankan kepada penataan nalar dan membentuk 

kepribadian siswa.  

Namun sayang, implementasi pembelajaran matematika sebagai media 

pendidikan karakter dirasa belum optimal dengan belum mencapai tujuan. Hal ini 

disebabkan masih fokusnya sistem pendidikan Indonesia untuk “mengajar siswa 

untuk pintar menjawab ujian, bukan mendidik siswa menjadi cerdas memecahkan 

persoalan kehidupan kelak” (Masykur & Fathani, 2008: 36). Akibatnya siswa pun 

berorientasi pada hasil dan mengabaikan proses yang justru menjadi pembentuk 

kepribadian siswa, sehingga siswa yang berkarakter luhur yang menjadi tujuan 

pendidikan karakter dan pembelajaran matematika belum terbentuk. 
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  Padahal pendidikan karakter bagi siswa sangat penting untuk 

menghadapi kehidupan yang semakin kompleks. Laju perkembangan teknologi 

dan arus kehidupan global yang sulit atau semakin tak terbendung mengisyaratkan 

bahwa kehidupan di masa mendatang akan sarat pilihan yang rumit (Ali & Asrori, 

2011: 107). Menurut Hurlock, sebagaimana dikutip oleh Ali & Asrori (2011: 107), 

situasi kehidupan seperti itu memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika 

kehidupan remaja. Pengaruh kompleksitas kehidupan sudah terlihat dari fenomena 

akhir-akhir ini, antara lain tawuran antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, 

dan berbagai perilaku yang mengarah ke tindak kriminal. Kompleksitas kehidupan 

juga berpengaruh pada konteks proses belajar. Gejala negatif yang nampak adalah 

kurang mandiri dalam belajar, kebiasaan belajar yang kurang baik yaitu tidak 

tahan lama dan baru belajar menjelang ujian, membolos, menyontek, dll. Siswa 

yang menyontek sebenarnya sedang mengalami krisis kemandirian karena dengan 

menyontek bukan saja menunjukkan bahwa mereka tidak jujur, tetapi juga tidak 

mandiri. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah yang diberikan atau tidak 

percaya diri dengan jawabannya sendiri. Tidak mampu menata dirinya sendiri 

untuk belajar lebih giat dan juga kurang disiplin serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti selama 

menjalani Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 4 Batang pada 7 

Agustus sampai 28 Oktober 2014 kebiasaan belajar yang kurang baik juga terjadi 

dan dialami oleh siswa di sekolah tersebut. Hasil tersebut didukung oleh hasil 

angket yang disebar kepada sembilan siswa kelas VIII. Hasilnya menunjukkan 

bahwa 44,4% siswa belajar atas dorongan orang lain, 55,5% siswa belajar 
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matematika hanya ketika akan ujian, 88,9% siswa mencatat hal-hal penting yang 

disampaikan guru, 100% siswa menyimak penjelasan guru, 33,3% siswa meniru 

jawaban teman pada saat tes, 22,2 % siswa pernah membolos sekolah, 77,8% 

siswa tidak yakin dengan jawaban sendiri pada saat menjawab soal, 44,4% siswa 

berani berpendapat di depan kelas, dan 44,4% siswa tidak menetapkan target nilai 

minimal yang ingin dicapai. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aspek inisiatif 

belajar, keyakinan siswa pada jawabannya sendiri, dan menentukan target belajar 

yang merupakan beberapa indikator dari kemandirian belajar perlu dikembangkan. 

Adapun alasan pemilihan PBL dalam penelitian ini selain karena hasil 

penelitian Padmavathy dan Mareesh adalah karena PBL adalah pembelajaran yang 

berbasis masalah dan memang dirancang untuk melatih siswa menyelesaikan 

masalah. Selain itu PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri dan menurut Arends (2008: 47) 

PBL berusaha membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang mandiri. 

Dari berbagai uraian di atas timbul pula pertanyaan, efektifkah model 

PBL dengan teknik radiant thinking terhadap kemampuan problems solving siswa? 

Apakah efektif pula terhadap kemandirian belajar siswa? Sangat menarik dan 

penting untuk menjawab kedua masalah tersebut, sehingga peneliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian tentang keefektifan model PBL dengan teknik radiant 

thinking terhadap kemampuan problems solving dan kemandirian siswa pada 

pembelajaran bangun ruang kelas VIII.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 

(1) Apakah penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking efektif terhadap 

kemampuan problems solving siswa pada pembelajaran bangun ruang kelas 

VIII? 

(2) Apakah penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking efektif terhadap 

kemandirian siswa pada pembelajaran bangun ruang kelas VIII? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci 

sebagai berikut. 

(1) Mengetahui keefektifan penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking 

terhadap kemampuan problems solving siswa pada pembelajaran bangun 

ruang kelas VIII. 

(2) Mengetahui keefektifan penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking 

terhadap kemandirian siswa pada pembelajaran bangun ruang kelas VIII. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis maupun praktis. 

Manfaat teoritis dan praktis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

tentang keefektifan model PBL dengan teknik radiant thinking terhadap 

kemampuan problems solving dan kemandirian belajar siswa. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Bagi Siswa 

a. Siswa terbiasa memecahkan masalah dengan langkah-langkah pemecahan 

masalah sehingga melatih kemampuan problems solving siswa. 

b. Menumbuhkan kemandirian belajar siswa. 

c. Memberi pengalaman siswa membuat mind map dan belajar menggunakan 

mind map. 

(2) Bagi Guru 

a. Memberikan informasi kepada guru matematika tentang keefektifan model 

PBL dengan teknik radiant thinking. 

b. Bagi guru bidang studi matematika atau bidang studi lain dapat dijadikan 

referensi penggunaan model PBL dengan teknik radiant thinking. 

(3) Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan keterampilan mengenai pembelajaran 

matematika menggunakan model PBL dengan teknik radiant thinking dan dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran selanjutnya. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan agar diperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda dari pembaca. Selain itu juga diperlukan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah 
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yang yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Keefektifan 

Keefektifan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:375), 

bermakna keadaan berpengaruh; hal berkesan; kemanjuran; kemujaraban (tt obat); 

keberhasilan (tt usaha, tindakan); hal mulai berlakunya (tt undang-undang, 

peraturan). Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan 

berpengaruh dan keberhasilan dari model PBL dengan teknik radiant thinking 

terhadap kemampuan problems solving dan kemandirian siswa. Keberhasilan dari 

suatu pembelajaran dilihat ketercapaian tujuan operasional (indikator) 

pembelajaran. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Siswa kelas VIII yang pembelajarannya menggunakan model PBL dengan 

teknik radiant thinking mencapai kriteria ketuntasan belajar secara klasikal 

pada aspek pemecahan masalah, yakni lebih dari atau sama dengan 75% siswa 

mendapat nilai minimal 70. 

(2) Lebih dari atau sama dengan 75 % siswa kelas VIII yang pembelajarannya 

menggunakan model PBL dengan teknik radiant thinking mendapat skor 

kemandirian belajar siswa dengan kategori minimal sedang . 

1.5.2 PBL  

PBL adalah singkatan dari problem based learning. Model pembelajaran 

yang akar intelektualnya adalah Democracy and Education (1916) karya John 

Dewey (Arends, 2008:46). PBL dalam penelitian ini menggunakan metode mind 

map yang pembuatannya menggunakan teknik radiant thinking untuk membantu 

siswa dalam memahami konsep dan permasalahan serta membantu penyelesaian 
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masalah. 

1.5.3 Teknik Radiant Thinking 

Teknik radiant thinking adalah suatu proses mencari ide atau asosiasi 

baru berdasarkan suatu pusat pemikiran (Windura, 2008a: 147). Pada penelitian 

ini radiant thinking utamanya digunakan untuk membuat mind map tentang materi 

yang akan atau telah diajarkan. Mind map diharapkan dapat membantu 

pemahaman siswa.  

1.5.4 Kemampuan Problems Solving 

Kemampuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:979), artinya 

kesanggupan/ kecakapan, berasal dari kata dasar “mampu”, yang artinya 

bisa/sanggup melakukan sesuatu. Keterampilan memiliki makna kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas (2008:1688). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, jelas 

bahwa kemampuan semakna dengan keterampilan. 

Menurut Woolfolf [sic], sebagaimana dikutip Uno (2008: 134) 

“keterampilan problems solving adalah keterampilan seseorang siswa dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk memecahkan masalah melalui 

pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun berbagai alternatif penyelesaian 

dan memilih pemecahan masalah yang paling efektif”.  

Kemampuan problems solving dalam penelitian ini masuk dalam ranah 

kognitif (Hudojo, 2005: 19), sehingga akan diukur menggunakan tes tertulis 

berupa posttest di akhir pembelajaran yang penskorannya menggunakan 

penskoran kemampuan pemecahan masalah yang mengacu pada langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya. 
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1.5.5 Kemandirian Siswa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 982), mandiri adalah 

keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian 

siswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar siswa 

dalam proses pembelajaran matematika. Kemandirian belajar tersebut akan diukur 

dengan angket di akhir pembelajaran. 

1.5.6 Materi Bangun Ruang Kelas VIII 

Materi bangun ruang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah materi 

luas permukaan dan volume prisma serta limas. Kompetensi dasar yang hendak 

diukur adalah menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma dan 

limas. 

1.5.7 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan acuan untuk 

menetapkan siswa secara minimal memenuhi persyaratan penguasaan atas materi 

pelajaran tertentu (Yulianti, 2013). Ketuntasan belajar individual siswa pada aspek 

kemampuan problems solving yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 70, 

sedangkan ketuntasan klasikalnya adalah 75%. Sedangkan ketuntasan belajar pada 

aspek kemandirian siswa adalah mencapai 75% siswa mendapat skor dengan 

kategori sedang. 

KKM pada penelitian ini berbeda dengan KKM yang ditetapkan sekolah 

berdasarkan pertimbangan bahwa KKM yang ditetapkan pihak sekolah 

merupakan rata-rata KKM dari berbagai aspek, sedangkan kemampuan problems 

solving adalah suatu keterampilan tingkat tinggi (Hudojo, 2005: 19), sehingga 
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KKM untuk kemampuan problems solving ditetapkan lebih rendah dari KKM 

sekolah. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga bagian yaitu bagian awal 

(prawacana), bagian pokok (nas), dan bagian akhir. 

(1) Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini terdiri atas halaman judul, halaman kosong, 

pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, persembahan, motto, 

prakata, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2) Nas  

Nas skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode 

penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. 

Bab 1 Pendahuluan menyajikan gagasan pokok terdiri atas empat bagian: (1) 

latar belakang, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) 

penegasan istilah, (5) keterbatasan penelitian, dan (6) sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi kajian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang menjadi kerangka pikir penyelesaian masalah penelitian yang 

disajikan ke dalam beberapa sub-bab. Dalam penelitian ini masalah 

yang akan dikaji meliputi model PBL, teknik radiant thinking, 

keterampilan problems solving, kemandirian siswa, teori belajar yang 

mendukung, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. 
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Bab 3 Metode Penelitian menyajikan gagasan pokok yang paling sedikit 

terdiri atas: desain penelitian, subjek (sampel dan populasi) dan lokasi 

penelitian, variabel penelitian dan indikatornya, pengambilan data 

(bahan, alat atau instrumen, teknik pengambilan data penelitian), dan 

analisis data penelitian.  

Bab 4 Hasil dan Pembahasan berisi hasil analisis data dan pembahasannya 

yang disajikan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. 

Bab 5 Penutup berisi simpulan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan 

dan saran terhadap simpulan yang diperoleh. 

(3) Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran yang 

berhubungan dengan nas. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori mempunyai peran penting dalam penelitian kuantitatif. 

Peneliti dapat menunjukkan permasalahan penelitian untuk diteliti dan 

mengidentifikasikan arah penelitian, serta menjadi pedoman dan tolok ukur untuk 

menentukan hipotesis dalam penelitian. Berikut ini adalah hasil kajian teori-teori 

dari berbagai sumber yang menjadi landasan bagi penelitian ini. 

2.1.1 Belajar 

Beberapa ahli mengemukakan pandangan yang beragam mengenai 

belajar. Hamalik (2009: 154) menyatakan, “belajar merupakan perubahan tingkah 

laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman”. Pendapat tersebut sesuai 

dengan pandangan Skinner, sebagaimana dikutip oleh Dimyati & Mudjiono, 

bahwa belajar adalah suatu perilaku. Masih menurut Skinner, sebagaimana dikutip 

oleh Dimyati (2002: 9), pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih 

baik. sebaliknya, bila ia tidak belajar maka responnya menurun. Berdasarkan 

pengertian Hamalik dan Skinner, dapat disimpulkan bahwa proses belajar adalah 

suatu perilaku, berupa latihan dan pengalaman yang hasilnya adalah suatu 

perubahan perilaku. 

Pandangan yang agak berbeda dikemukakan oleh Gagne. Menurut Gagne, 

sebagaimana dikutip oleh Dimyati & Mudjiono (2002: 10), belajar merupakan 

kegiatan yang kompleks yang hasilnya berupa kapabilitas (keterampilan, 
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pengetahuan, sikap, dan nilai). Jadi, menurut Gagne belajar merupakan suatu 

kegiatan yang kompleks dan hasil belajar bukan hanya perubahan tingkah laku 

saja, namun mencakup perubahan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai dari 

seseorang. Kedua pendapat tersebut dituliskan bukan untuk dipertentangkan. 

Namun, untuk menunjukkan bahwa kedua pendapat tersebut sebenarnya saling 

melengkapi. Selain itu perlu dipahami pula bahwa hasil dari belajar itu relatif 

permanen, sebagaimana dikemukakan oleh Rifa‟i & Anni (2011: 82) tentang tiga 

unsur utama dalam belajar, yakni (1) belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; 

(2) perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; dan 

(3) perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif  permanen. 

Permendiknas no. 41 tahun 2007 memberikan pengertian pula mengenai 

pengertian belajar yang dapat dijadikan simpulan dari beberapa pendapat di atas, 

yakni bahwa, “belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas 

pribadi seseorang sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya 

dan praktik yang dilakukannya”. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika 

Permendiknas no. 41 tahun 2007 (BNSP, 2007) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar yang berpusat pada kepentingan peserta 

didik agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman yang bermakna. 

Tujuan pendidikan matematika di sekolah secara umum digolongkan 

menjadi dua, yaitu: 

(1) tujuan yang bersifat formal, menekankan kepada menata 

penalaran dan membentuk kepribadian siswa; 
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(2) tujuan yang bersifat material, menekankan kepada kemampuan 

memecahkan masalah dan menerapkan matematika. 

(PPPPTK, 2011). 

Sedangkan tujuan pembelajaran matematika rumusan BSNP (2006: 140) adalah 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 

(2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 

(3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, 

dan menafsirkan solusi yang diperoleh; dan 

(4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Berdasarkarkan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh PPPPTK dan 

BNSP tersebut, jelas bahwa matematika memiliki potensi sebagai media 

pendidikan karakter dan menata nalar serta membangun kemampuan pemecahan 

masalah siswa. Hal ini didukung oleh ketetapan permendiknas no. 23 tahun 2006, 

tentang standar kompetensi lulusan (SKL), bahwa pembelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif. Di sekolah 

menengah kemampuan berpikir analitis dan sistematis serta kemampuan 

bekerjasama juga ditambahkan sebagai SKL dari pembelajaran matematika. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 
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2.1.3 Problem Based Learning (PBL) 

Problem Based Learning (PBL) adalah model yang akar intelektualnya 

adalah Democracy and Education (1916) karya John Dewey (Arends, 2008:46). 

Masih dalam Arends dinyatakan Dewey berpandangan bahwa sekolah adalah 

laboratorium penyelidikan dan pengatasan masalah dalam kehidupan nyata. Jadi, 

dalam PBL siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menginvestigasi dan 

mendiskusikan permasalahan nyata maupun buatan. 

Menurut Arends (2008: 43), guru menggunakan penyelidikan atau PBL 

yang memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk sampai pada ide atau teorinya sendiri. PBL tidak dirancang 

untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar. Pengajaran langsung dan 

ceramah lebih cocok untuk ini. PBL  untuk membantu siswa mengembangkan 

keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah dan keterampilan 

intelektualnya; mempelajari peran-peran orang dewasa melalui berbagai situasi 

riil atau disimulasikan; dan menjadi pelajar yang mandiri dan otonom. 

Model pembelajaran memiliki lima unsur dasar (lihat Joyce & Weil, 

1980: 15). Lima unsur dasar tersebut adalah (1) sintaks (syntax), (2) sistem sosial 

(the social system), (3) prinsip reaksi (principles of reaction), (4) sistem 

pendukung (support system), dan (5) dampak pengajaran dan dampak pengiring 

(instructional and nurturant effects). Sebagai suatu model pembelajaran PBL juga 

memiliki unsur-unsur tersebut. 
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2.1.3.1 Sintaks Model Pembelajaran PBL 

Sintaks oleh Joyce & Weil (1980: 15) dideskripsikan sebagai urutan 

aktivitas yang harus dilakukan pada saat pembelajaran yang disebut fase-fase 

Model pembelajaran PBL terdiri dari lima fase. Fase-fase tersebut dijabarkan 

dalam tabel yang dikutip dari Arends (2008: 57) sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Sintaksis Model PBL 

Fase  Perilaku Guru 

Fase 1 Memberikan 

orientasi 

permasalahan 

kepada siswa 

 

 

Guru membahas tujuan 

pembelajaran, mendeskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik 

penting, dan memotivasi siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan 

mengatasi masalah. 

Fase 2 Mengorganisasikan 

siswa untuk 

meneliti 

Guru membantu siswa untuk 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas 

belajar yang terkait 

permasalahannya. 

Fase 

3 

Membantu 

investigasi mandiri 

dan kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 

melaksanakan eksperimen, dan 

mencari penjelasan da n solusi 

Fase 4 Mengembangkan 

dan mem- 

presentasikan 

artefak dan exhibit 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

artefak- artefak yang tepat, seperti 

laporan, rekaman, video, dan 

model-model, dan membantu 

mereka untuk menyampaikan 

kepada orang lain. 

Fase 

5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi 

proses 

memecahkan 

masalah 

Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya, dan proses-proses 

yang mereka gunakan. 

 

 

2.1.3.2 Sistem Sosial Model Pembelajaran PBL 
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Sistem sosial mendeskripsikan peranan siswa  dan guru dan hubungan 

serta norma dalam pembelajaran dengan kata lain struktur derajat dalam 

lingkungan pembelajaran. Pada model PBL pembelajaran berpusat pada siswa. 

Siswa harus aktif dalam pembelajaran dan secara progresif bertanggung jawab 

terhadap proses pembelajaran mereka sendiri (lihat Hmelo-Silver, 2006). Guru 

berperan sebagai fasilitator. Membimbing proses pembelajaran. Berikut 

merupakan sistem sosial dari model PBL. 

Tabel 2.2 Sistem Sosial Model PBL 

Fase Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Memberika

n orientasi 

permasalah

an kepada 

siswa 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran,  

menyajikan masalah 

yang harus diselesaikan 

siswa, mendeskripsikan 

kebutuhan logistik dan 

memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam kegiatan 

mengatasi masalah. 

Siswa menyimak informasi 

dan masalah yang disajikan 

oleh guru, lalu menyiapkan 

logistik pembelajaran serta 

menanyakan hal-hal yang 

dirasa kurang jelas atau 

belum dipahami. 

Mengorgan

isasikan 

siswa 

untuk 

meneliti 

Guru membagi siswa 

dalam kelompok kecil 

dan menetapkan tugas-

tugas yang harus 

dilakukan oleh siswa. 

Siswa membentuk 

kelompok dan membagi 

tugas belajar. 

Membantu 

investigasi 

mandiri 

dan 

kelompok 

Guru mendorong siswa 

untuk mendapatkan 

informasi yang tepat 

dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang membimbing 

siswa untuk 

mendapatkan ide untuk 

memecahkan masalah. 

 

Mengumpulkan informasi  

untuk memahami masalah 

dan merencanakan 

penyelesaian masalah, 

kemudian melaksanakan 

rencana penyelesaian 

masalah, dan mengecek 

hasil pemecahan masalah. 

Mengemba

ngkan dan 

mem- 

Guru membantu siswa 

dalam merencanakan 

dan menyiapkan 

Siswa mempresentasikan 

penyelesaian masalah hasil 

diskusi kelompoknya dan 
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presentasik

an artefak 

dan exhibit 

presentasi pemecahan 

masalah yang dilakukan 

serta memotivasi siswa 

untuk berani 

mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

menanggapi, menyanggah, 

memberi saran terhadap 

hasil diskusi yang 

dipresentasikan kelompok 

lain. 

Menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

proses 

memecahkan 

masalah 

Guru memberi penguatan, 

membantu memperbaiki 

proses-proses yang 

digunakan siswa untuk 

memecahkan masalah, dan 

membantu siswa 

menganalisis apa yang 

telah dipelajari. 

Siswa melakukan evaluasi 

terhadap proses pemecahan 

dari masalah yang 

dilakukan dan memperbaiki 

yang perlu diperbaiki dan 

menganalisis apa yang telah 

dipelajari.  

2.1.3.3 Prinsip Reaksi Model Pembelajaran PBL 

Prinsip reaksi menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang 

siswa dan bagaimana guru merespon apa yang dilakukan siswa. Berikut ini 

merupakan prinsip reaksi model PBL. 

Tabel 2.3 Prinsip Reaksi Model PBL 

Fase Kegiatan Guru 

Memberikan 

orientasi 

permasalahan 

kepada siswa 

(1) Menyajikan masalah kepada siswa. 

(2) Menjelaskan alur pembelajaran. 

(3) Memotivasi siswa untuk mencari 

solusi dari masalah yang disajikan. 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

(1) Menetapkan tugas-tugas yang harus 

dilaksanakan dalam kelompok. 

(2) Mendorong setiap siswa untuk aktif 

dalam diskusi dan melaksanakan 

tugasnya dalam kelompok. 

Membantu 

investigasi mandiri 

dan kelompok 

(1) Membimbing siswa dalam 

memperoleh informasi dan data. 

(2) Membimbing siswa dan membantu 

siswa untuk melaksanakan 

pemecahan masalah dengan 

menggunakan langkah-langkah 

pemecahan masalah. 

Mengembangkan (1) Membuat aturan dalam presentasi. 
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dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

(2) Menciptakan situasi yang kondusif 

untuk menyimak presentasi. 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

memecahkan 

masalah 

(1) Menciptakan suasana yang 

mendukung terjadinya interaksi 

dalam diskusi. 

(2) Membimbing siswa untuk 

mengevaluasi penyelesaian 

menggunakan pertanyaan-

pertanyaan. 

(3) Memberi penguatan terhadap 

jawaban siswa dan hasil evaluasi. 

(4) Mendiskusikan dengan siswa apa 

(konsep, prinsip, dsb) yang telah 

dipelajari dari proses pemecahan 

masalah  yang dilakukan. 

2.1.3.4 Sistem Pendukung Model Pembelajaran PBL 

Sistem pendukung meliputi sarana, bahan, alat, atau lingkungan 

pembelajaran yang dibutuhkan untuk keterlaksanaan model. Sistem pendukung 

yang digunakan pada penelitian ini adalah buku paket matematika kelas VIII, 

lembar kegiatan siswa (LKS) dan lembar tugas siswa (LTS). Hal ini berdasarkan 

pendapat Hmelo-Silver dan Van Merriënboer, sebagaimana dikutip Kirschner et 

al. (2010) dalam artikelnya yang berjudul “Why Minimal Guidance During 

Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, 

Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching”.  Pada 

artikel tersebut dibahas mengenai penyebab gagalnya PBL dalam pembelajaran 

yang disebabkan oleh minimnya bimbingan pada siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Hmelo-Silver, sebagaimana dikutip Kirschner, menyatakan bahwa dalam 

PBL siswa tetap membutuhkan pembelajaran langsung dan ceramah sebagai 

panduan siswa. Masih dikutip oleh Kirschner, Van Merriënboer menyatakan 
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“Another way of guiding instruction is the use of process worksheets”. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dalam penelitian ini akan 

digunakan worksheet (LKS) dan LTS sebagai alat bantu bagi guru untuk 

mempermudah guru memberikan bimbingan. LKS berfungsi untuk membantu 

siswa menemukan kembali konsep dari materi yang diajarkan. Sedangkan LTS 

berfungsi untuk menyajikan masalah dan sebagai lembar jawab. 

2.1.3.5 Dampak Model Pembelajaran PBL 

Dampak dari model dikategorikan menjadi dampak pengajaran dan 

dampak pengiring. Dampak pengajaran merupakan apa yang dicapai secara 

langsung berdasarkan tujuan yang dituju, sedangkan dampak pengiring adalah apa 

yang dicapai yang di luar tujuan sebagai akibat dari aktivitas pembelajaran. 

Duch, Groh, dan Allen, sebagaimana dikutip oleh Savery (2006), 

mendeskripsikan bahwa PBL mengembangkan keterampilan yang spesifik, yakni 

kemampuan berpikir kritis, menganalisa dan memecahkan masalah dunia nyata 

kompleks. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa dampak 

pengajaran dari PBL adalah kemampuan berpikir kritis, menganalisa dan 

memecahkan masalah. 

Torp dan Sage, sebagaimana dikutip oleh Savery (2006), menyatakan 

bahwa siswa sebagai problem solvers mencari akar permasalahan dan kondisi 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang baik, sehingga dalam prosesnya 

siswa menjadi pembelajar yang mandiri. dapat disimpulkan bahwa menjadi 

pembelajar mandiri merupakan dampak pengiring dari pembelajaran 

menggunakan PBL. Hal ini juga didukung oleh pendapat Hmelo-Silver et. al 
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(2007), bahwa dengan PBL siswa belajar self-directed learning melalui 

memecahkan masalah secara bersama-sama, merefleksi (memikirkan kembali) 

pengalaman mereka, dan melibatkan dalam penyelidikan yang diarahkan oleh diri 

sendiri. Selain itu menurut Prince (2004), PBL juga menghasilkan sikap siswa 

yang positif terhadap pembelajaran. 

2.1.4 Radiant Thinking 

Radiant thinking didefinisikan proses berpikir asosiatif yang terpencar 

dari titik utama dan merupakan “cara kerja alami otak”. Mind Map adalah 

perwujudan atau bentuk nyata dari radiant thinking. Ketika membuat Mind Map, 

kita memulai dari tengah halaman kemudian dipencarkan dari ide utama. Ide yang 

dipencarkan dari ide utama menjadi sub-center untuk menciptakan asosiasi yang 

lebih jauh. 

Radiant thinking adalah teknik yang ampuh untuk membuka potensi otak 

manusia. Mind map mempunyai empat karakter yang didefinisikan di “The 

mindmap book” yang ditulis oleh Tony Buzan and Barry Buzan (2004): 

“When you are creating a mindmap, you always start from the 

central of the page. The central idea can be written in words or also 

as an image. The ideas associated with the central image or word 

radiates out in the form of branche s...” 

Jadi teknik radiant thinking memetakan pemikiran kita dari ide utama ke ide lain 

yang terkait secara terpencar mengelilingi ide utama. Cara ini dapat memudahkan 

kita menemukan asosiasi dari berbagai hal. 

Jika siswa terus berlatih membuat mind map dengan teknik radiant 

thinking ini, siswa dapat menyadari bahwa otak kita memiliki kapasitas otak kita 

sangat besar. Dari hasil penelitiannya Rosenweig menyatakan bahwa bahkan jika 
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otak dimasuki 10 jenis data setiap detik selama seratus tahun, otak kita hanya 

terisi 1/10 dari kapasitas otak kita.  

Menurut Windura (2008b:10) tidaklah mungkin jika otak siswa penuh, 

tetapi yang tepat yang adalah “jenuh”. Masih menurut Windura, bagian otak yang 

jenuh tersebut adalah otak kiri dan dia butuh penyeimbangan beban dengan otak 

kanan. 

Berdasarkan pendapat Windura (2008b: 16), mind map prinsip kerjanya 

sudah melibatkan dua belahan otak. Tulisan, urutan penulisan, hubungan antar 

kata pada mind map merupakan unsur otak kiri, sedangkan warna, gambar, dan 

dimensi (ruang) merupakan unsur otak kanan. Selain itu “Kebaikan dan 

keunggulan mind map tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat kasat mata, namun 

juga hal-hal yang melandasi prinsip pembuatannya yang sungguh-sungguh 

mengikuti apa yang diinginkan otak kita” (Windura, 2008b:18).  

Prinsip tersebut adalah menurut Windura (2008b: 18-25) adalah sebagai 

berikut: (1) gambaran keseluruhan, mind map memungkinkan penggunanya 

melihat keseluruhan sekaligus detil permasalahan; (2) detil informasi, sehingga 

anak tidak akan bingung berpindah-pindah dari satu materi ke materi yang lain 

tanpa kehilangan pemahaman; (3) kata kunci yang kuat, karena otak hanya dapat 

mengingat kata kunci saja; (4)gambar mengaktifkan otak kanan, sehingga 

menyeimbangkan beban kerja kedua belah otak dan ini adalah kondisi terbaik 

untuk belajar dan berkonsentrasi; (5) warna menyenangkan otak anda, warna juga 

menyeimbangkan otak kiri dan kanan serta menjadikan belajar menyenangkan; (6) 

pengelompokan informasi, berdasarkan kategori sehingga mudah untuk dicerna 
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otak dan diingat kembali; (7) hierarki informasi, tingkat kepentingan informasi 

diperhatikan sehingga mudah dipahami; (8) hubungan antar informasi (asosiasi), 

untuk menguatkan ingatan terhadap informasi; (9) tata ruang, pusat mind map di 

tengah untuk menarik perhatian mata dan otak sehingga kita mudah fokus; dan 

(10) unik, karena tiap anak punya pancaran pikiran berbeda-beda dan sesuatu 

yang unik akan mudah diingat. 

2.1.4.1 Bahan Pembuatan Mind Map 

Berikut adalah bahan yang diperlukan untuk membuat mind map. 

(1) Kertas: (a) putih, (b) polos (tidak bergaris-garis), dan (c) ukuran minimal A4 

(21 x 29,7 cm). 

(2) Pensil warna atau spidol: (a) minimal 3 warna; dan (b) bervariasi tebal dan 

tipis jika memungkinkan. 

(3) Imajinasi. 

(4) Otak kita sendiri. 

2.1.4.2 Cara dan Aturan Membuat Mind Map 

Dalam bukunya, Windura (2008b: 33-35) mencantumkan cara dan aturan 

grafis pembuatan mind map sebagai berikut ini. 

(1) Kertas: (a) posisi kertas mendatar (landscape); dan (b) posisinya tetap 

(steady). 

(2) Pusat mind map: (a) merupakan ide/ gagasan utama, biasanya merupakan 

judul bab suatu pelajaran atau permasalahan pokoknya; (b) dalam meringkas 

atau kaji ulang, biasanya adalah judul bab atau tema pokok; (c) harus 

berwujud GAMBAR [sic] yang disertai dengan tulisan; dan (d) terletak di 
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tengah-tengah kertas. 

(3) Cabang Utama: (a) sering disebut BOI (Basic Ordering Ideas), merupakan 

cabang tingkat pertama yang memancar langsung dari Pusat Peta Pikiran; (b) 

untuk keperluan meringkas biasanya merupakan subbab-subbab dari materi 

pelajaran; dan (c) setiap cabang utama yang berbeda sebaiknya menggunakan 

warna pensil/ spidol yang berbeda pula. 

(4) Cabang: (a) diusahakan meliuk, bukan sekadar melengkung atau lurus; (b) 

pangkal tebal lalu menipis; (c) panjangnya sesuai dengan panjang kata kunci/ 

gambar di atasnya; dan (d) ke segala arah. 

(5) Kata: (a) berupa 1 kata kunci (keyword); (b) kata ditulis di atas cabang; (c) 

semakin keluar semakin kecil hurufnya; dan (d) tulisan tegak, maksimum 

kemiringan 45°. 

(6) Gambar: Sebanyak mungkin. 

(7) Warna: berwarna-warni dan“hidup”. 

(8) Tata Ruang: sesuai besarnya kertas. 

2.1.5 PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Pada pembelajaran PBL radiant thinking digunakan siswa untuk 

membuat mind map untuk merangkum materi yang akan atau telah diajarkan. 

Siswa  juga dapat menggunakan teknik tersebut untuk merangkum diskusi, 

membuat rencana pemecahan masalah, dan merangkum materi dalam bentuk mind 

map.  Saat membuat mind map siswa melaksanakan suatu kegiatan berpikir dan 

menulis. Menurut Mangen & Velay (2010: 385), menulis akan mencerdaskan otak 

dibanding mengetik. Aktivitas menulis menimbulkan pengalaman sensorik yang 



29 

 

 
 

mengaktifkan kedua belahan otak. Proses ini akan mendorong kemampuan visual 

dalam mengenal huruf dan angka. Sehingga diharapkan kegiatan membuat mind 

map akan membantu pemahaman siswa dibandingkan dengan mencatat dengan 

cara biasa, membaca buku yang berisi terlalu banyak tulisan atau bahkan 

merangkum materi dari internet dalam bentuk ketikan dengan komputer. 

Pada pelaksanaan pembelajaran PBL, Berikut ini adalah contoh 

rangkuman materi prisma dan limas dalam bentuk mind map. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mind map dari Materi Prisma dan Limas 

2.1.5.1. Kriteria Penilaian Mind Map 

Mind map buatan siswa dievaluasi agar siswa mengetahui apakah mind 

map buatannya sudah benar atau belum dengan menggunakan rubrik penilaian 

sebagai berikut. 
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Tabel 2.4 Rubrik Penilaian Mind Map 

Kriteria 

Indikator Penampilan 

Level 4 

(Sangat Baik) 

Level 3 

(Baik) 

Level 2 

(Cukup) 
Level 1 

(Kurang) 

Penggunaan 

Kertas 

Polos, orientasi 

landscape 

Polos, orientsi 

portrait 

Bergaris, 

orientasi 

landscape 

Bergaris, 

orientasi 

portrait 

Kedalaman 

Materi 

Menunjukk

an 

pencantuma

n banyak 

konten dan 

pengemban

gan ide 

menunjukka

n 

pemahaman 

yang 

mendalam. 

Menunjukkan 

pencantuman 

banyak konten 

dan 

menunjukkan 

pengembangan 

dari banyak 

ide. 

Menunjukkan 

pencantuman 

konten minimal 

(sub-bab luas 

permukaan dan 

volume) dan 

berusaha 

mengembangkan 

beberapa ide. 

Sedikit 

konten 

yang 

dicantumka

n dan tidak 

tampak 

perluasan 

ide. 

Kata Kunci Semua ide 

ditulis dalam 

bentuk kata 

kunci. 

Ide ditulis 

dengan kata 

kunci berupa 

kata dan frasa. 

Ide ditulis dalam 

bentuk kalimat. 
Ide ditulis 

dalam 

bentuk 

paragraf. 

Warna Menggunakan 

lebih dari satu 

warna; setiap 

cabang utama 

menggunakan 

warna yang 

berbeda; 

informasi yang 

berkaitan erat 

mempunyai 

warna yang 

sama. 

Menggunakan 

lebih dari satu 

warna; 

informasi yang 

berkaitan erat 

mempunyai 

warna yang 

sama. 

Berusaha 

menggunakan 

lebih dari satu 

warna, namun 

penggunaannya 

belum tepat 

(informasi yang 

berkaitan tidak 

mempunyai 

warna yang 

sama). 

 

Sedikit 

menggunak

an warna/ 

menggunak

an hanya 

satu warna. 
 

Gambar Gambar 

menonjol dan 

memahamkan/ 

memperjelas 

ide. 

Ada gambar 

dan gambar 

berkaitan 

dengan ide. 

Ada gambar, 

tetapi tidak 

berkaitan dengan 

ide. 

Tidak ada 

gambar 

untuk 

menggamb

arkan ide. 

Cabang Semuanya 

melengkung; 

menyebar ke 

segala arah; 

mengecil atau 

menyempit 

pada ujung; 

kemiringan 

tidak terlalu 

Sebagian besar 

melengkung; 

menyebar ke 

segala arah; 

tebal di 

pangkal dan 

mengecil atau 

menyempit 

pada ujung. 

Melengkung; 

menyebar ke 

segala arah. 

Tidak 

melengkun

g. 
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curam (maks. 

45°). 

Sumber: Adaptasi Rubric for Mind Map From Hilary McLeod: 2014 

2.1.6 Teori Belajar yang Mendukung 

Menurut Sugandi (2004), sebagaimana dikutip oleh Haryati (2009), teori 

belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan 

telah teruji kebenarannya melalui eksperimen. Model pembelajaran PBL 

mengambil dukungan teoritis dari Psikologi Kognitif, yaitu kajian mental melalui 

proses-proses mental atau pikiran (Arends, 2008: 45), teori kontruktivisme 

Ausubel, Bruner, Piaget, dan Vygotsky.  

Teori kontruktivisme menyatakan bahwa manusia membangun dan 

memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Rifa‟i & Anni (2011: 225) 

menyatakan bahwa esensi pembelajaran kontruktivis adalah peserta didik secara 

individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila 

menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Jadi, berdasarkan teori 

kontruktivisme agar suatu pengetahuan menjadi milik dari peserta didik, maka 

peserta didik harus aktif membangun pengetahuannya sendiri. Adapun teori-teori 

kontruktivisme oleh Ausubel, Bruner, Piaget, dan Vygotsky yang mendukung 

penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

2.1.6.1 Teori Ausubel 

Dahar (2011: 100), mengutip pendapat Ausubel: “The most important 

single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain 

this and teach him accordingly” yang berarti “Faktor terpenting yang 

mempengaruhi belajar ialah apa yang diketahui siswa. Yakinilah hal ini dan 
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ajarkanlah demikian”. Pernyataan inilah yang menjadi inti dari teori belajar 

Ausubel, yakni belajar bermakna. 

Pengertian belajar bermakna menurut Ausubel, sebagaimana dikutip oleh 

Dahar (2011: 95), merupakan proses dikaitkannya informasi dengan konsep-

konsep yang relevan pada struktur kognitif seseorang. Jadi, agar terjadi belajar 

belajar bermakna, informasi atau konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-

konsep yang telah ada. Sehingga pada saat awal pembelajaran siswa diingatkan 

kembali dengan konsep yang telah dipelajari yang berkaitan dengan informasi 

baru yang akan diajarkan sehingga informasi baru tersebut akan lebih mudah 

dipahami siswa. Selain itu siswa pun belajar mengaitkan antara konsep yang satu 

dengan yang lainnya. Apabila tidak terdapat konsep yang relevan , yang oleh 

Ausubel disebut sebagai subsumer-subsumer, pada diri seseorang maka informasi 

dipelajari secara hafalan. 

Menurut Ausubel dan Novak, sebagaimana dikutip Dahar (2011: 98), ada 

tiga kebaikan dari belajar bermakna, yaitu: (1) informasi yang dipelajari lebih 

dapat diingat; (2) informasi yang tersubsumsi mengakibatkan diferensiasi dari 

subsumer-subsumer, jadi memudahkan pembelajaran berikutnya untuk materi 

yang mirip; dan (3) mempermudah belajar hal-hal yang mirip meskipun informasi 

telah dilupakan, karena subsumsi obliteratif meninggalkan residual.  

Pada penelitian ini prinsip Ausubel diterapkan melalui pemberian tugas 

pembuatan mind map yang diharapkan dapat membantu siswa mengaitkan 

informasi-informasi dari materi yang dipelajari. Selain itu pada tiap pertemuan 

siswa juga diingatkan kembali dengan konsep yang berkaitan dengan materi yang 
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akan diajarkan (materi prasyarat). 

2.1.6.2 Teori Bruner 

PBL kontemporer juga menyandarkan diri pada konsep scaffolding dari 

Bruner. Scaffolding adalah proses seorang pelajar yang dibantu seorang guru atau 

orang yang lebih mampu untuk mengatasi masalah atau menguasai keterampilan 

yang sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. Bagi Bruner, dialog dalam 

proses belajar juga penting. Guru sebagai fasilitator dalam PBL dapat 

memberikan scaffolding melalui soal dengan memberi contoh (modelling), 

mengajari (coaching), untuk kemudian secara nyata menghilangkan beberapa 

bantuannya. 

Pemberian Scaffolding disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Informasi 

mengenai kebutuhan siswa diperoleh guru dengan mengawasi jalannya diskusi. 

Pada penelitian ini sebagai fasilitator peneliti mengawasi jalannya diskusi dan 

memberikan bantuan pada siswa dengan mendorong siswa untuk berpikir 

mendalam melalui jenis pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa menanya 

pada dirinya sendiri. 

2.1.6.3 Teori Piaget 

Perspektif kognitif-kontruktivis yang menjadi landasan Problem Based 

Learning (PBL) banyak meminjam pendapat Piaget. Perspektif ini menyatakan 

seperti apa yang dikatakan oleh Piaget bahwa pelajar pada umur berapapun 

terlibat secara aktif dalam proses mendapatkan informasi dan mengontruksikan 

pengetahuannya sendiri. Jadi, pada saat pembelajaran agar siswa mendapatkan 

pengetahuan siswa harus aktif mengkontruksi informasi yang diperolehnya. 
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Sehingga jika siswa tidak aktif, maka akan sulit untuk menjadikan suatu 

pengetahuan menjadi miliknya atau siswa tidak akan menguasai materi yang 

sedang dipelajari.  

Sehingga dalam pembelajaran menurut Piaget, yang dikutip oleh 

Duckworth yang kemudian dikutip Arends (2011: 41): 

Harus melibatkan penyodoran berbagai situasi di mana anak bisa 

bereksperimen, yang dalam artinya yang paling luas menguji 

cobakan berbagai hal untuk melihat apa yang terjadi, memanipulasi 

benda-benda; memanipulasi simbol-simbol; melontarkan pertanyaan 

dan mencari jawabannya sendiri; merekonsiliasikan apa yang 

ditemukannya pada suatu waktu dengan apa yang ditemukannya di 

waktu yang lain; membandingkan temuannya dengan anak-anak lain. 

Berdasarkan pendapat Piaget tersebut dapat disimpulkan bahwa selain 

keaktifan siswa, dalam pembelajaran perlu pula diciptakan suasana belajar 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 diperkaya dengan macam-macam sudut 

pandangan dan alternatif tindakan. Tanpa interaksi sosial perkembangan kognitif 

anak akan tetap berpusat pada dirinya (egosentris). Penerapan prinsip belajar yang 

kedua ini pada PBL adalah dengan membandingkan jawaban dari suatu masalah 

dengan jawaban dari kelompok lain melalui penyajian hasil diskusi kelompok dan 

diskusi dengan kelompok lain. 

Prinsip ketiga adalah belajar lewat pengalaman. Maksudnya, 

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 
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anak cenderung mengarah ke verbalisme. Belajar verbal tidak menunjang kognitif 

anak. Oleh karena itu Piaget sependapat dengan prinsip pendidikan dari kongrit ke 

abstrak, dari khusus ke umum. 

Penerapan teori prinsip belajar Piaget yang ketiga tersebut dalam 

pembelajaran PBL pada penelitian ini adalah penyajian suatu masalah (khusus) 

untuk dipecahkan yang selanjutnya mendorong siswa untuk secara berkelompok 

melakukan investigasi, mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi 

(umum) agar dapat memecahkannya.  

Selanjutnya sebagai pertimbangan pembelajaran PBL dalam penelitian 

ini adalah subjek penelitiannya. Subyek penelitian pada penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII SMP yang usianya antara 14-15 tahun. Berdasarkan tingkat 

perkembangan intelektual oleh Piaget, anak usia lebih dari 11 tahun berada pada 

tingkat perkembangan intelektual operasi formal (Dahar, 2006: 136). Pada tingkat 

intelektual tersebut anak-anak mampu menggunakan operasi-operasi konkretnya 

untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Bisa berpikir secara abstrak, tidak 

perlu pertolongan benda atau peristiwa konkret. Namun, bisa jadi ada anak usia 

14-15 tahun yang masih berada pada tingkat di  menjadikan bawah tingkat operasi 

formal. Sehingga pada pembelajarannya masih memerlukan pertolongan benda 

atau peristiwa konkret.  

Pada penelitian ini tidak digunakan alat peraga, namun berbantuan 

lembar kerja siswa (LKS) dan lembar kerja siswa (LTS). LKS yang digunakan 

disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa memiliki pengalaman 

siswa untuk menemukan konsep luas permukaan dan volume prisma serta limas 
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dengan melakukan manipulasi simbolik. LTS-nya pun disusun terdiri dari soal-

soal yang terkait dengan masalah dunia nyata, sehingga tidak terlalu abstrak bagi 

siswa. Diharapkan penggunaan LKS dan LTS dapat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran PBL. 

2.1.6.4 Teori Van Hielle 

Van Hielle sebagaimana dikutip oleh Suherman, dkk. (2003: 51) 

berpendapat bahwa dalam mempelajari geometri para siswa mengalami 

perkembangan kemampuan berpikir dengan melalui tahap-tahap berikut. 

(1) Tahap pengenalan (Visualisasi) 

Pada tahap ini, siswa belajar mengenai suatu bangun geometri secara 

keseluruhan, sesuatu yang wholistic. Namun, siswa belum mengamati sifat-

sifat dari bangun geometri yang dilihatnya. 

(2) Tahap  analisis 

Tahap ini sering disebut juga tingkat deskriptif. Pada tingkat ini siswa sudah 

bisa menganalisis bagian-bagian yang ada pada suatu bangun dan mengamati 

sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. Namun, siswa belum 

mampu menghubungkan keterkaitan antar bangun geometri.  

(3) Tahap pengurutan (deduksi informal) 

Pada tahap ini, siswa sudah mulai mampu melakukan penarikan kesimpulan 

atau berpikir deduktif. Siswa sudah bisa memahami hubungan antara ciri yang 

satu dan ciri yang lain pada sesuatu bangun. Siswa sudah memahami perlunya 

definisi untuk tiap-tiap bangun. Sudah mulai mampu mengurutkan. Misalnya 

pada tingkat ini siswa sudah mengenali bahwa kubus adalah balok, bahwa 
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balok adalah prisma. Namun, kemampuan deduktif ini belum berkembang 

secara penuh. 

(4) Tahap deduksi 

Pada tingkat ini siswa sudah memahami peranan pengertian-pengertian 

pangkat, definisi-definisi, aksioma- aksioma, dan teorema-teorema pada 

geometri. Siswa sudah mulai mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Ini 

berarti bahwa pada tingkat ini siswa sudah memahami proses berpikir yang 

bersifat deduktif- aksiomatis dan mampu menggunakan proses berpikir 

tersebut. 

(5) Tahap akurasi 

Pada tahap ini, siswa mampu melakukan penalaran secara formal tentang 

sistem-sistem matematika (termasuk sistem-sistem geometri), tanpa 

membutuhkan model-model yang konkret sebagai acuan.  

Pembelajaran yang dilaksanakan pada penelitian ini mengacu pada 

tahapan-tahapan tersebut. Pada penelitian ini subjek penelitian adalah anak SMP, 

sehingga tahap pembelajaran geometri siswa baru sampai tahap pengurutan 

(deduksi informal). Selanjutnya siswa dituntun untuk menganalisis sifat dan 

bagian-bagian dari prisma dan limas. Sehingga soal-soal yang digunakan tidak 

ada jenis soal pembuktian formal. 

2.1.7 Kemampuan Problems Solving 

Perlu dipahami pengertian dari kemampuan dan problems solving untuk 

dapat memahami tentang kemampuan problems solving. Menurut Gagne, 

sebagaimana dikutip oleh Dahar (2006: 118), kemampuan adalah penampilan-
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penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil belajar. Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:979), “kemampuan” artinya kesanggupan/ 

kecakapan, berasal dari kata dasar “mampu”, yang artinya bisa/sanggup 

melakukan sesuatu. Keterampilan memiliki makna kecakapan untuk 

menyelesaikan tugas (KBBI, 2008:1688). Berasal dari kata dasar “terampil” yang 

artinya mampu dan cekatan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, jelas 

bahwa kemampuan hampir semakna dengan keterampilan, namun keterampilan 

memperhitungkan kecekatan yang berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas. Jadi, kemampuan adalah kecakapan/ kesanggupan 

menyelesaikan tugas yang dapat diamati sebagai hasil dari belajar. Sedangkan 

problems solving dalam bahasa Indonesia adalah pemecahan masalah, yang 

artinya adalah menemukan solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. 

Romizowski sebagaimana dikutip Uno (2008: 199), mengelompokkan 

keterampilan menjadi empat jenis yakni, (1) keterampilan kognitif; (2) 

keterampilan reaktif; (3) keterampilan interaktif; (4) keterampilan psikomotorik. 

Menurut Hudojo (2005: 19) kemampuan dan keterampilan dalam ranah kognitif 

merupakan tingkat yang lebih tinggi dari sekadar ingat. Prosesnya melibatkan 

berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dari kedua pendapat tersebut jelas bahwa 

kemampuan problems solving adalah suatu keterampilan kognitif. Selain itu perlu 

dipertimbangkan pula pendapat Woolfolf [sic], sebagaimana dikutip Uno (2008: 

134), bahwa “keterampilan pemecahan masalah (problems solving) adalah 

keterampilan seseorang siswa dalam menggunakan proses berpikirnya untuk 

memecahkan masalah melalui pengumpulan fakta, analisis informasi, menyusun 
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berbagai alternatif penyelesaian, dan memilih pemecahan masalah yang paling 

efektif”. 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

problems solving dalam pembelajaran matematika adalah hasil belajar berupa 

kesanggupan/ kecakapan untuk menemukan solusi dari suatu masalah dengan 

menggunakan kemampuan berpikirnya melalui pengumpulan fakta, analisis 

informasi, menyusun berbagai alternatif penyelesaian, dan memilih pemecahan 

masalah secara efektif. Selain itu, kemampuan problems solving merupakan suatu 

keterampilan intelektual dan keterampilan kognitif, sehingga kemampuan 

problems solving masuk ranah kognitif. 

Hasil belajar matematika diantaranya adalah kemampuan pemecahan 

masalah. Dalam bukunya How to Solve it, Polya menyatakan bahwa pemecahan 

masalah (problem solving) dapat diajarkan sebagai seni, tindakan penemuan, dan 

menguatkan matematika sebagai ilmu pengetahuan yang eksperimental dan 

induktif (Kring, 2014). Polya juga menyatakan seseorang dikatakan mempunyai 

kemampuan problems solving jika (a) dapat memecahkan masalah non rutin, (b) 

dapat menyelesaikan masalah dengan berbagai cara, (c) dapat menyelesaikan 

dengan benar, dan (d) dapat mengkoneksikan dengan kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan yang harus dimiliki 

siswa. Selain merupakan salah satu dari The Four Face of Mathematics (menurut 

Devlin, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2011: 8)), pemecahan masalah 

memainkan peran penting dalam matematika dan seharusnya mempunyai peran 

utama di dalam pendidikan matematika dari siswa K-12 (Dossey  et al., 2008). 
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Perlu dipahami pula bahwa pada hakekatnya siswa adalah bagian dari masyarakat 

yang dalam kehidupannya akan berhadapan dengan masalah-masalah yang harus 

diselesaikan dan pengambilan keputusan. Hudojo (2005: 152) menyatakan bahwa 

bila siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah, maka siswa akan mampu untuk 

mengambil keputusan; termotivasi untuk mempelajari materi pelajaran; dan 

belajar bagaimana melakukan penemuan. Jelaslah bahwa mengajarkan pemecahan 

masalah pada pembelajaran matematika sangat penting. 

Masalah yang harus diselesaikan oleh siswa dalam pembelajaran 

matematika biasanya dinyatakan dalam suatu pertanyaan yang disebut dengan 

soal. Namun, tidak semua soal dapat disebut sebagai suatu masalah. Suatu soal 

merupakan suatu masalah atau tidak bergantung kepada individu dan waktu. 

Hudojo (2005: 149) menyebutkan syarat suatu masalah bagi seorang siswa, yakni: 

(1) pertanyaan harus dapat dimengerti siswa, namun menantang bagi siswa untuk 

menjawabnya; (2) pertanyaan tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang 

telah diketahui siswa, karena itu faktor waktu untuk menyelesaikan masalah 

jangan dipandang sebagai hal yang esensial. 

Terdapat dua jenis masalah di dalam matematika menurut Polya (1973), 

yakni: (1) masalah menemukan, dapat teoritis atau praktis, abstrak atau konkret; 

dan (2) masalah membuktikan. Polya menyatakan bahwa masalah menemukan 

lebih penting dalam matematika elementer. Jadi, kemampuan problems solving 

siswa akan diukur menggunakan tes tertulis berupa posttest di akhir pembelajaran 

yang berisi soal-soal tipe masalah untuk menemukan yang dikoneksikan dengan 

kehidupan sehari-hari. Pedoman penskoran yang digunakan mengacu pada 
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langkah-langkah pemecahan masalah oleh Polya. 

Langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973: 33) adalah 

sebagai berikut. 

(1) Understanding the problem (memahami masalah), langkah yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan berikut: (a) 

apakah yang tidak diketahui, keterangan apa yang diberikan, atau bagaimana 

keterangan soal?; (b) apakah keterangan yang diberikan cukup untuk mencari 

apa yang ditanyakan?; (c) apakah keterangan tersebut tidak cukup, atau 

keterangan itu berlebihan?; serta membuat gambar atau tulisan notasi yang 

sesuai. 

(2) Devising a plan (merencanakan penyelesaian), langkah yang dapat dilakukan 

adalah dengan mengajukan dan menjawab pertanyaan berikut: (a) pernahkah 

anda menemukan soal seperti ini sebelumnya, pernahkah ada soal yang serupa 

dalam bentuk lain; (b) rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini; (c) 

memperhatikan apa yang ditanyakan; (d) dapatkah hasil dan metode yang lalu 

digunakan disini. 

(3) Carying out the plan (melaksanakan rencana penyelesaian), langkah ini 

menekankan pada pelaksanaan rencana penyelesaian yang meliputi: (a) 

memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum; (b) bagaimana 

membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar; (c) melaksanakan 

perhitungan sesuai dengan rencana yang dibuat. 

(4) Looking back (memeriksa kembali proses dan hasil) merupakan bagian 

terakhir dari langkah Polya yang menekankan pada bagaimana cara 
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memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, pemeriksaan dapat dilakukan 

dengan (a) memeriksa sanggahannya; (b) mendapatkan jawaban itu dicari 

dengan cara lain; (c) menganalisa perlu tidaknya menyusun strategi baru yang 

lebih baik; (d) menuliskan jawaban dengan lebih baik. 

2.1.8 Kemandirian Siswa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 982), mandiri adalah 

keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian 

berasal dari kata dasar mandiri yang diberi imbuhan ke-...-an yang artinya 

mempunyai ciri atau sifat. Jadi, kemandirian artinya mempunyai ciri atau sifat 

dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.  

Menurut Emil Durkheim, kemandirian merupakan elemen esensial dari 

moralitas yang bersumber pada kehidupan masyarakat. Kemandirian tumbuh dan 

berkembang karena dua faktor yang menjadi prasyarat bagi kemandirian, yaitu 

disiplin dan komitmen terhadap kelompok. Oleh sebab itu, individu yang mandiri 

adalah yang berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala 

konsekuensi dari tindakannya. 

Menurut Hidayati et al.(2013), kemandirian adalah kemampuan 

seseorang untuk mengarahkan diri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dirinya 

dengan upaya sendiri atau sedikit bantuan dari orang lain, sehingga individu 

mampu mewujudkan keinginannya secara nyata, sesuai perkembangan dan 

kapasitas yang dimilikinya. 

Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemandirian siswa adalah ciri atau sifat yang dimiliki siswa berupa kemampuan 
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untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan tidak bergantung pada orang lain, 

berani mengambil keputusan, dan bertanggungjawab atas segala tindakannya. 

2.1.8.1 Pengertian Kemandirian Belajar Siswa 

Kemandirian siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemandirian siswa dalam belajar matematika. Berdasarkan pengertian dari 

kemandirian siswa dapat disimpulkan kemandirian belajar siswa adalah belajar 

adalah kondisi aktivitas belajar siswa yang mempunyai ciri atau sifat mandiri, 

yakni  tidak tergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan belajarnya, 

memiliki  kemauan  serta  bertanggungjawab sendiri dalam menyelesaikan 

masalah belajarnya. 

Kemandirian belajar dapat disamakan dengan istilah Self-Directed 

Learning (SDL) yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi belajar 

yang diarahkan oleh diri sendiri. SDL didefinisikan oleh Knowles  sebagai 

berikut: 

In its broadest meaning, “self-directed learning” describes a 

process in which individuals take the initiative, with or without the 

help of others, in diagnosing their learning needs, formulating 

learning goals, identifying human and material resources for 

learning, choosing and implementing appropriate learning 

strategies, and evaluating learning outcomes. 

(Scott, 2006: 2) 

yang artinya adalah SDL adalah proses yang mana individu mengambil inisiatif, 

dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam mendiagnosa kebutuhan belajar, 

merumuskan target belajar, mengidentifikasi sumber manusia dan bahan untuk 

belajar, memilih dan mengimplementasikan strategi belajar yang sesuai dan 

mengevaluasi hasil belajar. Sehingga kemandirian belajar akan terwujud apabila 
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siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi dan 

selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui 

dan siswa juga mau aktif dalam proses pembelajaran. 

2.1.8.2 Pentingnya Pengembangan Kemandirian Belajar Siswa 

Kemandirian sangat penting untuk ditanamkan pada siswa sejak dini, 

karena jika kelak mereka dewasa, mereka harus mampu mengurus diri sendiri 

serta memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain seperti yang 

selama ini mereka dapatkan (Hidayati et al., 2013). Apalagi kelak kehidupan yang 

akan siswa hadapi semakin kompleks. Laju perkembangan teknologi dan arus 

kehidupan global yang sulit atau semakin tak terbendung mengisyaratkan bahwa 

kehidupan di masa mendatang akan sarat pilihan yang rumit (Ali & Asrori, 2011: 

107). Sehingga selain mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya, pada siswa 

hendaknya ditanamkan kemandirian dalam mengambil keputusan dan tanggung 

jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil.  

Menurut Hurlock, sebagaimana dikutip oleh Ali & Asrori (2011: 107), 

situasi kehidupan seperti itu memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika 

kehidupan remaja yang secara psikologis berada pada pencarian jati diri. Pengaruh 

kompleksitas kehidupan sudah terlihat dari fenomena akhir-akhir ini, antara lain 

tawuran antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol, dan berbagai perilaku 

yang mengarah ke tindak kriminal. Berdasarkan pendapat Hurlock tersebut dapat 

disimpulkan bahwa siswa hendaknya mampu menentukan sikapnya sendiri agar 

tidak mudah terpengaruh dan terjerumus pada tawuran, narkoba, dan tindakan 

kriminal lainnya. 
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Dalam konteks proses belajar, gejala negatif yang nampak adalah kurang 

mandiri dalam belajar, kebiasaan belajar yang kurang baik yaitu tidak tahan lama 

dan baru belajar menjelang ujian, membolos, menyontek, dll. Sebagai gambaran, 

siswa yang menyontek sebenarnya sedang mengalami krisis kemandirian karena 

dengan menyontek bukan saja menunjukkan bahwa mereka tidak jujur, tetapi juga 

tidak mandiri. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah yang diberikan atau 

tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri. Tidak mampu menata dirinya 

sendiri untuk belajar lebih giat dan juga kurang disiplin serta bertanggung jawab 

dalam belajar.  

2.1.8.3 Indikator Kemandirian Belajar 

Sumarmo, sebagaimana dikutip oleh Sugandi (2013: 149), mengutarakan 

tentang indikator dalam kemandirian belajar sebagai berikut . 

(1) Inisiatif belajar. 

Menurut Djamarah (2002: 10), belajar adalah kegiatan untuk 

memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan dan sebagai seorang pelajar tentunya 

kewajibannya adalah belajar. Namun, banyak siswa yang belajar susah payah, 

tetapi tidak mendapat hasil apa-apa, hanya kegagalan yang ditemui. 

Menurut Djamarah, penyebabnya tidak lain karena belajar tidak teratur, 

tidak disiplin, kurang bersemangat, tidak tahu bagaimana cara berkonsentrasi, 

mengabaikan masalah pengaturan waktu, istirahat yang tidak cukup, dan kurang 

tidur. Maka dari itu siswa harus mempunyai kesadaran akan tanggung jawab 

belajar. Sehingga siswa hendaknya belajar dengan inisiatifnya sendiri, tanpa harus 

disuruh dan secara bertanggung jawab. 
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(2) Mendiagnosis kebutuhan belajar. 

Siswa yang memiliki kebutuhan belajar akan belajar dengan teratur dan 

disiplin, antusias dalam pembelajaran, dan tahu bagaimana cara berkonsentrasi.  

(3) Menetapkan Target dan Tujuan Belajar. 

Menurut Djamarah (2002: 24), penentuan tujuan belajar sangat penting. 

Ditetapkannya tujuan menjadikan belajar lebih terarah. Jika tidak menetapkan 

tujuan seperti tidak tahu apa yang dicari. Selain itu konsentrasi belajar dapat 

dipertahankan dalam waktu yang relatif lama. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tujuan belajar di antaranya, yakni motivasi belajar, kemampuan belajar, dan 

ketersediaan sumber belajar. 

(4) Memonitor, Mengatur dan Mengontrol. 

Pembelajar mandiri belajar teratur dengan membuat jadwal belajarnya 

sesuai kedalaman materi. Disiplin melaksanakan jadwal yang telah disusunnya. 

(5) Memandang Kesulitan sebagai Tantangan. 

Pembelajar yang mandiri saat menghadapi soal yang sulit, tidak akan 

mudah putus asa. Justeru akan semakin tertantang untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

(6) Memanfaatkan dan Mencari Sumber yang relevan. 

Sumber belajar hendaknya bukan hanya dari satu sumber saja. 

Pembelajar yang mandiri akan mencari sumber belajar yang relevan dengan 

materi yang dipelajarinya. Sumber belajar tersebut dapat berupa buku penunjang 

yang dapat dipinjam di perpustakaan atau jika mau dapat membeli sendiri, buku 
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sarana elektronik (BSE), modul, atau soal-soal yang dapat didownload di internet, 

dan sebagainya. 

(7) Memilih dan Menerapkan Strategi Belajar. 

Belajar dengan strategi yang sesuai dengan gaya/ tipe belajarnya. 

Menurut Djamarah (2002: 27), mengenali tipe/ gaya belajar sendiri adalah hal 

yang sangat penting. Belajar sesuai dengan tipe belajar  meningkatkan konsentrasi 

sehingga memudahkan penguasaan bahan pelajaran. 

Siswa yang mandiri dapat belajar sendiri dengan kiat-kiat belajarnya. 

Kiat belajar Sendiri di antaranya adalah sebagai berikut (Djamarah, 2002: 42-81), 

(1) mengulangi bahan pelajaran; menghafal bahan pelajaran; (2) selalu 

mengerjakan tugas yang diberikan guru; dan (3) membuat ringkasan dan ikhtisar 

merupakan hal-hal yang berkesinambungan setelah para siswa selesai belajar di 

kelas. 

(8) Mengevaluasi Proses dan Hasil Belajar. 

Siswa yang mandiri mengevaluasi proses dan hasil belajarnya. Langkah 

awal yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan kenaikan dan 

penurunan nilai yang diperolehnya. Jika nilainya turun, akan dievaluasi apakah 

cara belajar yang dilakukan sudah baik ataukah ada materi yang belum dikuasai 

untuk kemudian dicari solusinya. 

(9) Self Eficacy (konsep diri). 

Berdasarkan teori Bandura, sebagaimana dikutip oleh Huda (2014: 61), 

“guru harus mendorong siswa untuk memercayai kemampuannya, menghargai 
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dirinya, dan menciptakan kenyamanan dalam proses belajarnya”. Hal-hal yang 

tersebut dapat menjadi indikator pengukuran Self Eficacy seseorang. 

2.1.8.4 Pengintegrasian Kemandirian dalam Mata Pelajaran 

Mandiri tidak diajarkan tapi dikembangkan. Pengembangan kemandirian 

belajar siswa diintegrasikan dalam pengembangan silabus dan RPP. Proses 

pembelajaran pada RPP dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara 

aktif memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan menunjukkan 

perilaku yang sesuai dengan indikator kemandirian belajar.  

2.1.9 Lembar Kegiatan Siswa (LKS)  

Pengertian Lembar Kegiatan  Siswa (student worksheet) menurut 

Widyantini (2013) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa serta petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas 

yang diberikan oleh guru kepada siswanya. Pada penelitian ini akan digunakan 

LKS sebagai panduan bagi siswa.  

Menurut Widyantini (2013) Kriteria lembar kegiatan siswa yang 

berkualitas adalah menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk siswa, 

menjelaskan tujuan instruksional, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, 

struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai, 

memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan siswa, 

memberikan rangkuman, gaya penulisan komunikatif dan semi formal, kepadatan 

berdasar kebutuhan siswa, dikemas untuk proses instruksional, mempunyai 

mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa, menjelaskan cara 

mempelajari bahan ajar.    



49 

 

 
 

2.1.10 Materi Bangun Ruang 

Materi bangun ruang dipelajari di kelas VIII. Standar  kompetensi untuk 

materi bangun ruang adalah memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma,limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya (BSNP, 2006). Kompetensi dasar 

pada materi bangun ruang antara lain (1) mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, 

prisma dan limas serta bagian-bagiannya; (2) membuat jaring-jaring kubus, balok, 

prisma, dan limas; dan (3) menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, 

prisma, dan limas (BSNP, 2006). 

Namun dalam penelitian ini hanya menilai kompetensi dasar menghitung 

luas permukaan dan volume prisma dan limas. Berikut ini adalah uraian materi 

tentang luas permukaan dan volume dari prisma dan limas. 

2.1.10.1 Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Clemens et al. (1984: 440) menyatakan bahwa luas permukaan dari 

prisma dan limas dapat ditemukan menggunakan aturan berikut: 

 

2.1.10.1.1 Luas Permukaan Prisma 

Prisma merupakan bangun ruang sisi datar, sehingga luas permukaannya 

mengikuti prinsip luas bangun ruang sisi datar.  

 

Surface Area = Sum of the areas of the lateral faces + Area of the bases. 

Luas permukaan sebuah prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma itu. 
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(Sukino, 2006: 328) 

Dari Gambar tersebut terlihat bahwa prisma segitiga ABC.DEF memiliki 

sepasang segitiga yang identik dan tiga buah persegipanjang sebagai sisi tegak. 

Dengan demikian, luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah  

luas permukaan prisma  =  luas ΔABC + luas ΔDEF + luas EDAB + luas DCF 

  DFCA + luas FEBC 

 = (2 x luas ΔABC + luas EDBA + luas DFAC + luas 

  FEBC 

 = (2 x luas alas) + (luas bidang-bidang tegak) 

Jadi, secara umum luas permukaan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut. 

(Agus, 2007: 204) 
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Gambar 2.2 Prisma segitiga dan jaring-

jaringnya 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + luas bidang-bidang tegak 
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2.1.10.1.2 Luas Permukaan Limas 

 

Gambar di atas memperlihatkan sebuah limas segiempat T.ABCD beserta 

jaring-jaringnya. Dengan demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai 

berikut. 

Luas permukaan limas T. ABCD  = luas ABCD + luas Δ ABT + luas Δ BCT 

  + luas Δ CDT + luas Δ ADT 

 =  luas ABCD + (luas Δ ABT + luas Δ BCT 

 + luas Δ CDT + luas Δ ADT) 

Jadi, secara umum, luas permukaan limas adalah sebagai berikut. 

 

(Agus, 2007: 212) 

2.1.10.2 Volume Prisma dan Limas 

Teorema 12-4 menyatakan bahwa “The volume of any prism is the 

product of the length of an altitude and the area of the base” (Clemens, et al., 

1984: 445). 
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Gambar 2.3 Limas segi empat dan jaring-jaringnya 

Luas permukaan limas = luas alas + jumlah luas sisi-sisi tegak 
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Lebih lanjut pada teorema 12-7 dinyatakan “given a pyramide with 

altitude hand base area B, the volume is found by the formula   
 

 
  ” 

(Clemens et al., 1984: 449). 

2.1.10.2.1 Volume Prisma 

Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui rumus volume prisma. 

 

 

 

 

 

 

Volume prisma BCD.EFH  
 

 
  volume balok ABCD.EFGH 

  
 

 
       )  

   
 

 
    )    

   luas alas   tinggi. 

Jadi, volume prisma tegak dapat dihitung menggunakan rumus volume prisma = 

luas alas   tinggi. Secara umum berlaku: 
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volume prisma = luas alas x tinggi 
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Gambar 2.4 Belahan balok 
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2.1.10.2.2 Volume Limas 

Gambar di samping ini  menunjukkan 

sebuah kubus ABCD.EFGH. Kubus tersebut 

memiliki 4 buah diagonal ruang yang saling 

berpotongan di titik O. Keempat diagonal tersebut 

membentuk 6 buah limas segi empat beraturan 

yang kongruen, yaitu limas O.ABCD, O.EFGH, 

O.ABFE, O.CDGH, O.BCGF, dan O. DAEH.  

Dengan demikian, volume kubus ABCD.EFGH merupakan gabungan 

volume keenam limas tersebut. 

6 x volume limas O.ABCD = volume kubus ABCD.EFGH 

Volume limas O.ABCD  = 
 

6
          

 = 
 

6
    )      

  = 
 

 
    )     

 = 
 

 
 l     l     n   . 

Jadi, secara umum dapat ditulis : volume limas = 
 

 
 x luas alas x tinggi. Rumus di 

atas dapat pula dituliskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

Jika V = volume limas, A= luas alas, dan t = tinggi, maka V = 
 

 
 x A x t 

2a 

2a 

2a 

a 

Gambar 2.5 

Diagonal ruang kubus 
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2.1.10.2.3 Volume Prisma Tegak dan Limas Beraturan Jika Ukuran Rusuknya 

Berubah 

 

Jika panjang rusuk alas suatu prisma segi empat beraturan = s, tinggi = t, dan 

volume = V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau 

diperkecil  k kali maka 

 

dengan  

Vbaru  = volume prisma segiempat beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V = volume prisma segi empat beraturan semula 

k  = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

Volume limas segi empat beraturan jika rusuknya diubah dapat ditentukan 

dengan cara yang sama. Suatu limas segi empat beraturan memiliki panjang 

rusuk alas = s dan tinggi = t. Kemudian ukuran limas diubah menjadi panjang 

rusuk alas = ks dan tinggi = kt, dengan k konstanta. Diperoleh 

2 cm 

3 cm 

Gambar 2.6 Model Prisma berbagai ukuran 
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Vbaru  = ks x ks x kt 
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Cara tersebut dapat digunakan pada limas yang lain dengan syarat alasnya harus 

beraturan. 

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan terkait implementasi 

PBL dengan teknik radiant thinking terhadap kemampuan problems solving dan 

kemandirian belajar yang menjadi pertimbangan peneliti dalam membuat 

hipotesis. 

(1) Penelitian Padmavathy & Mareesh (2013), menunjukkan bahwa “PBL method 

of teaching is more effective for teaching mathematics. ... can create a number 

of tinkers, critical decision makers, problem solvers which is very much 

needed for the competitive world. ...” yang artinya “metode pembelajaran PBL 

efektif untuk mengajar matematika ... dapat menciptakan sejumlah pemikir, 

pembuat keputusan, pemecah masalah yang sangat dibutuhkan untuk dunia 

yang kompetitif ...” 

(2) Penelitian Sugandi (2013), yang meneliti tentang kemandirian siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa sumber pengaruh pendekatan 

berbasis masalah dengan setting jigsaw terhadap kemandirian siswa. 

Penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan berbasis masalah dengan setting 

Vbaru = 
 

 
 x luas alas  x tinggi 

 = 
 

 
 x (ks)

2
 x kt 

 = k
3 x

 

 
 x s

2
 x t 

  = k
3
V 



56 

 

 
 

kooperatif tipe jigsaw terhadap kemandirian siswa lebih baik dari pada 

pendekatan berbasis masalah saja dan konvensional. 

(3) Penelitian Maemanah (2014), meneliti pengaruh PBL terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemandirian siswa. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan ada pengaruh positif penerapan Model Problem Based Learning 

(PBL) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik peserta didik 

serta kemandirian belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika tergolong 

kategori tinggi.  

(4) Penelitian yang dilakukan Yuspriyati (2014) berjudul “Pembelajaran 

Matematika dengan Pemberian Tugas Mind Map (Peta Pikiran) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa” menunjukkan bahwa 

pembelajaran matematika dengan pemberian tugas mind map dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan pada umumnya siswa menunjukkan 

respon positif terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pendekatan pemberian tugas Mind Map. Siswa menjadi lebih aktif dalam 

mengemukakan pendapat, jawaban, dan pertanyaan ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika memiliki potensi yang besar untuk memberikan berbagai 

macam kemampuan dan sikap yang diperlukan oleh manusia agar bisa hidup 

secara cerdas di dalam lingkungannya. Salah satunya adalah kemampuan 

problems solving atau pemecahan masalah yang ditetapkan dalam Peraturan 
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Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 tahun 2006, sebagai salah satu tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah.  

Namun tujuan pembelajaran tersebut belum tercapai secara optimal di 

SMPN 4 Batang. Kemampuan problems solving siswa SMPN 4 Batang dalam 

masalah kontekstual dengan menggunakan matematika masih rendah. Rendahnya 

kemampuan problems solving siswa dapat dilihat dari hasil UAN. Rata-rata nilai 

UN matematika di SMPN 4 Batang pada tahun 2013/2014 sebesar 5,45 (Balitbang, 

2015). Rata-rata tersebut lebih tinggi daripada rata-rata nilai UAN matematika di 

tingkat Kabupaten Batang yang sebesar 4,97, tetapi masih lebih rendah daripada 

rata-rata nilai UAN matematika di tingkat Provinsi dan Nasional yang besarnya 

berturut-turut 5,53 dan 6,01. 

Berkaitan dengan kemampuan problems solving siswa di SMPN 4 

Batang, siswa di sekolah tersebut lemah dalam memecahkan masalah geometri 

khususnya pada materi bangun ruang. Materi bangun ruang adalah salah satu 

materi pokok yang dipelajari oleh siswa kelas VIII. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara dengan salah satu guru matematika kelas VIII SMP Negeri 4 

Batang, diketahui bahwa siswa masih kesulitan untuk menyelesaikan soal 

pemecahan masalah. Selain itu, dari hasil wawancara diketahui bahwa materi 

prisma dan limas adalah salah satu materi yang sulit bagi siswa. Fakta ini 

didukung oleh laporan Puspendik, yakni bahwa persentase daya serap siswa pada 

materi luas permukaan dan volume bangun ruang pada UAN 2012/2013 dan 

2013/2014, dua tahun berturut-turut masih rendah. 
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Selain ranah kognitif, perlu diperhatikan pula ranah afektif. Matematika 

memiliki potensi sebagai media pendidikan karakter, maka dalam tujuan 

formalnya disebutkan pembelajaran matematika menekankan kepada penataan 

nalar dan membentuk kepribadian siswa. Diantaranya membentu pribadi siswa 

yang mandiri dalam belajar. Kemandirian belajar bagi sangat penting siswa untuk 

menghadapi kehidupan yang semakin kompleks. Kemandirian menjadi sangat 

penting untuk memilah yang baik untuk dilakukan dan menepis hal-hal yang tidak 

baik untuk dilakukan. 

Kemampuan problems solving mutlak dimiliki seseorang agar bisa selalu 

penuh inisiatif, mandiri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Namun, 

seseorang dengan kemampuan problems solving belum tentu pribadi yang mandiri. 

Oleh karena itu selain kemampuan problems solving, kemandirian pun 

ditanamkan dalam proses pendidikan siswa dan diharapkan menghasilkan siswa-

siswa yang mandiri. Berbagai model dirancang untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan problems solving dan kemandirian siswa. Salah 

satunya adalah model pembelajaran Problem Based Learning yang dari berbagai 

penelitian dinyatakan efektif untuk pembelajaran matematika dan dapat 

menghasilkan problem solver dan memang dimaksudkan untuk membantu siswa 

menjadi pembelajar yang mandiri. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL, disajikan pada siswa 

suatu masalah yang menantang untuk diselesaikan, selanjutnya siswa secara 

berkelompok berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan melakukan 

pengumpulan informasi yang diperlukan untuk mencari solusi dari masalah yang 
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diberikan. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalahnya. 

Terakhir, guru bersama dengan siswa mengevaluasi proses dan hasil pemecahan 

masalah yang dipresentasikan untuk kemudian diperoleh penyelesaian yang paling 

tepat. Jelas, bahwa selama pembelajaran dengan PBL siswa dituntut untuk aktif 

belajar secara mandiri. Tugas guru hanyalah sebagai fasilitator saja. 

Pada model tersebut selain dituntut keaktifannya, siswa dituntut pula 

untuk memahami konsep-konsep dari materi yang mendukung untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Oleh sebab itu diperlukan suatu 

teknik agar siswa lebih mudah dalam memahami konsep. Berdasarkan penelitian, 

diketahui bahwa menulis menulis lebih mencerdaskan siswa. Selain itu, mind map 

terbukti efektif untuk belajar, karena dapat memudahkan penyimpanan informasi 

di otak, mengorganisir penyimpanan informasi, dan mempermudah mengingat 

lagi informasi. Dari berbagai penelitian tersebut peneliti menduga untuk 

memudahkan siswa untuk memahami konsep dapat digunakan teknik radiant 

thinking dengan membuat mind map ( peta pikiran) dari materi yang dipelajari.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka Problem Based Learning, untuk 

mempermudah siswa memahami konsep, maka siswa ditugaskan untuk membuat 

mind map yang pembuatannya menggunakan teknik radiant thinking karya 

pemikiran dari Buzzan. Maka model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah 

model Problem Based Learning dengan teknik radiant thinking. Diharapkan 

pembelajaran tersebut dapat efektif terhadap kemampuan problems solving dan 

kemandirian belajar siswa pada pembelajaran bangun ruang kelas VIII. Berikut ini 

adalah skema dari kerangka berpikir tersebut. 
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Gambar 2.7 Bagan Alur Kerangka Berpikir 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Permasalahan: (1) kemampuan 

problems solving siswa belum 

optimal; (2) persentase daya serap 

siswa pada soal pemecahan masalah 

materi bangun ruang  di peringkat 

bawah dengan persentase (3) muncul 

indikator bahwa siswa tidak mandiri 

dalam belajar. 

Solusi: (1) pembelajaran yang 

efektif terhadap kemampuan 

problems solving dan kemandirian 

belajar; (2) model PBL dengan 

teknik radiant thinking. 

Indikator: (1) siswa mencapai 

ketuntasan belajar klasikal pada 

aspek kemampuan problems solving; 

(2) siswa mencapai ketuntasan 

belajar klasikal pada aspek 

kemampuan problems solving. 

Landasan teori: (1) teori 

belajar; (2) Pembelajaran 

model PBL; (3) teknik radiant 

thinking; (4) Kemampuan 

problems solving; (5) 

kemandirian belajar; dan (6) 

penelitian relevan. 

Landasan Perundangan: (1) 

UU No. 20 tahun 2003; (2) UU 

No. 22 tahun 2006; (3) 

Permendiknas No. 41 tahun 

2007. 

Pencapaian indikator: Penerapan 

model PBL dengan teknik radiant 

thinking efektif terhadap 

kemampuan problems solving dan 

kemandirian belajar siswa. 

Masalah dapat diselesaikan. 

Indikator: (1) peringkat TIMSS 

38 dari 42; (2) peringkat PISA 

63 dari 64; (3) rata-rata UAN 

matematika paling rendah; (4) 

daya serap materi bangun ruang; 

dan (5) hasil pengamatan dan 

wawancara. 
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(1) Siswa kelas VIII yang pembelajarannya menggunakan model PBL dengan 

teknik radiant thinking mencapai kriteria ketuntasan belajar aspek pemecahan 

masalah, yakni lebih dari atau sama dengan 75% siswa mendapat nilai 

minimal 70 pada tes. 

(2) Lebih dari atau sama dengan 75 % siswa kelas VIII yang pembelajarannya 

menggunakan model PBL dengan teknik radiant thinking mendapat skor 

kemandirian belajar siswa dengan kategori minimal sedang . 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah suatu penelitian pendidikan yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas program belajar mengajar agar tercapai hasil belajar 

yang maksimal (Arikunto, 2006: 5). Penelitian ini dilaksanakan dengan cara 

eksperimen, karena peneliti ingin mengetahui akibat dari penggunaan model PBL 

dengan teknik radiant thinking terhadap kemampuan problems solving dan 

kemandirian belajar siswa. 

Pendekatan/ metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, karena 

data penelitian adalah hasil pengukuran kemampuan problems solving dan 

kemandirian belajar siswa berupa skor-skor Selain itu diajukan pula hipotesis 

yang akan dianalisis menggunakan uji statistik. 

3.2 Desain Penelitian 

Berdasarkan desain penelitiannya, jenis desain penelitian eksperimen 

yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Pre Experimental Design yaitu 

suatu eksperimen yang tidak sebenarnya. Hal ini dikarenakan sulit melaksanakan 

penelitian True Experimental Design di sekolah. 

Secara khusus Pre Experimental Design yang digunakan adalah One-shot 

case study. Arikunto (2006, 85) menyatakan pada desain ini suatu subjek 

penelitian diberi treatmen dan kemudian diberi post test. Berikut adalah pola 

desain penelitian One-shot case study yang digunakan.  
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Tabel 3.1 Desain penelitian One-Shot Case Study 

Kelompok Perlakuan Post-Test 

E X O 

  

E melambangkan kelompok eksperimen. X adalah treatmen atau perlakuan yang 

diberikan, yakni pembelajaran menggunakan model PBL  dengan teknik radiant 

thinking. O adalah hasil sesudah treatmen berupa data hasil post-test. Post-test 

yang dimaksud adalah pengukuran yang dilakukan setelah perlakuan, berupa tes 

hasil belajar, tes kemampuan problems solving, dan angket kemandirian belajar. 

Adapun skema rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rancangan Penelitian 

Kelas Uji Coba 2 

Uji Coba Instrumen 

Hasil Belajar 

Instrumen Tes Hasil  
Belajar 

Kelas Eksperimen 

Populasi 

Uji Normalitas dan 

Homogenitas 

Sampel 

Nilai UAS Semester 

Gasal 

PBL dengan Teknik 

Radiant Thinking 

Post-Test 

Analisis Data 

Hasil Analisis dan Pembahasan 

1. Hasil Belajar 
2. Kemampuan 

Problems Solving 
3. Kemandirian 

Belajar Siswa 

Kelas Uji Coba 1 

Uji Coba Instrumen 
Problems Solving dan 
Kemandirian Belajar 

Instrumen Tes 
Kemampuan Problems 

Solving dan Angket 
Kemandirian  Belajar 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian keefektifan model PBL dengan teknik radiant 

thinking sebagai berikut. 

3.3.1  Tahap persiapan 

Kegiatan-kegiatan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut. 

1. Studi kepustakaan tentang kemampuan problems solving, pembelajaran 

dengan problem based learning, teknik radiant thinking, pembuatan mind 

map, kemandirian belajar siswa, dan merancang perangkat pembelajaran serta 

instrumen pengumpul data. 

2. Memohon izin melakukan penelitian kepada Dekan FMIPA Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) dan Kepala SMP N 4 Batang. 

3. Mengobservasi pembelajaran di sekolah dan berkonsultasi dengan guru 

matematika untuk menentukan waktu dan pelaksanaan penelitian serta  

meminjam hasil nilai rapot atau hasil ulangan siswa sebagai data awal. 

4. Menguji normalitas dan homogenitas data UAS semester Gasal 2014/2015 

kelas VIII SMP Negeri 4 Batang. 

5. Memilih sampel penelitian berupa satu kelompok siswa menggunakan cluster 

random sampling serta memilih dua kelompok uji coba (kelas untuk uji coba 

instrumen penelitian). 

3.3.2  Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan-kegiatan pada tahap pelaksanaan adalahsebagai berikut. 

1. Melaksanakan pembelajaran menggunakan RPP pertemuan 1, 2, dan 3 serta 

instrumen penelitian lainnya yang dimaksudkan untuk membangun aspek 
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problems solving dan kemandirian belajar siswa pada kelas uji coba 1. 

Sedangkan pada kelas uji coba 2 dilaksanakan pembelajaran biasa yang 

dilaksanakan di sekolah. 

2. Melaksanakan tes uji coba kemampuan problems solving dan angket 

kemandirian belajar siswa pada kelas uji coba 1 dan uji coba tes hasil belajar 

pada kelas uji coba 2. 

3. Menganalisis hasil tes uji coba tersebut untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran dari butir tes uji coba, 

kemudian menentukan butir soal yang dapat digunakan. 

4. Menganalisis hasil angket kemandirian belajar siswa untuk mengetahui 

validitas dan reliabilitasnya, kemudian menentukan butir angket yang dapat 

digunakan. 

5. Melaksanakan pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking. Kelompok eksperimen memperoleh 

pembelajaran dengan waktu, fasilitas (papan tulis, spidol), serta sumber 

belajar yang sama dengan ketentuan sekolah. Sebelum pelaksanaan 

pembelajaran dengan model ini diadakan pemaparan mengenai aturan atau 

tahap-tahap yang diterapkan dalam pembelajaran PBL dengan teknik radiant 

thinking. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

a. Pendahuluan 

(1) Guru membuka pelajaran. 

(2) Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada situasi belajar yang 

kondusif. 
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(3) Guru mengadakan apersepsi, sebagai penggalian pengetahuan awal 

siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

(4) Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(5) Guru menjelaskan proses dan prosedur PBL serta teknik radiant 

thinking secara rinci. 

(6) Guru membagi siswa dalam kelompok dengan 4-5 anggota. 

b. Kegiatan Inti 

(1) Fase 1: guru memberikan orientasi situasi bermasalah dengan hati-hati, 

semenarik, dan seakurat mungkin dengan membagikan LTS, kemudian 

LKS. 

(2) Fase 2: guru mengorganisasikan siswa untuk meneliti (melakukan 

kegiatan untuk menemukan konsep dengan LKS dan juga membaca 

buku paket matematika) dengan membantu siswa untuk belajar dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait permasalahannya. 

(3) Fase 3: guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang 

tepat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing 

pemikiran siswa ke pemikiran secara radiant (radiant thinking). 

(4) Fase 4: mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit. 

Pada tahap ini semua kelompok berdiskusi, setiap kelompok 

menyampaikan pemecahan masalah berdasarkan diskusi kelompok 

mereka dan antara kelompok satu dan yang lain dapat menyanggah 

maupun memberikan saran. 

(5) Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. 
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c. Kegiatan penutup 

(1) Guru merefleksi proses dan membuat simpulan apa yang diperoleh 

dari pembelajaran yang berlangsung. 

(2) Siswa diminta untuk mengerjakan kuis yang telah disedikan. 

(3) Guru memberi tugas siswa yaitu merangkum hasil pembelajaran dalam 

bentuk mind map. 

(4) Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam . 

3.3.3  Tahap evaluasi 

Evaluasi untuk kemampuan problems solving dan kemandirian belajar 

siswa dilaksanakan setelah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran selesai. 

Evaluasi dilakukan dengan memberikan tes hasil belajar dan angket kemandirian 

belajar siswa. Selanjutnya dilaksanakan tes kemampuan problems solving. Tes 

dan angket yang digunakan adalah hasil dianalisis tes dan angket uji coba. 

Selanjutnya hasil tes dianalisis untuk memperoleh nilai skor jawaban tes 

hasil belajar prisma dan limas dan tes kemampuan problems solving. Skor 

kemandirian belajar siswa diperoleh melalui analisis angket kemandirian belajar 

yang diisi siswa. Skor tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil pengamatan 

aktivitas siswa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Langkah terakhir 

adalah menyusun hasil penelitian. 

3.4 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 4 Batang 

tahun ajaran 2014/2015 yang banyaknya 260 siswa yang terbagi dalam tujuh kelas. 

Pembagian tersebut secara rinci dipaparkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 3.2 Banyak Siswa Tiap Kelas 

Kelas Banyak Siswa 

VIII A 38 

VIII B 36 

VIII C 36 

VIII D 38 

VIII E 36 

VIII F 38 

VIII G 38 

Pemilihan populasi, yakni siswa kelas VIII, berdasarkan alasan sebagai 

berikut: 

(1) terdapat materi yang sesuai untuk menerapkan model PBL dengan teknik 

radiant thinking terhadap kemampuan problems solving dan kemandirian 

siswa; 

(2) siswa kelas VIII sudah dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap 

lingkungan; 

(3) siswa kelas VIII belum terlalu difokuskan dengan Ujian Akhir Nasional 

(UAN). 

3.5 Sampel  

Sampel adalah “sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut” (Sugiyono, 2012: 118) yang sengaja dipilih secara representatif 

(mewakili) untuk dipelajari sifat datanya dan “dijadikan generalisasi untuk 

menjelaskan karakteristik data dari populasi” (Sukestiyarno, 2012: 93).  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri antara lain 

siswa mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa diampu oleh 

guru dengan kualifikasi yang sama, waktu yang diberikan sama, sarana dan 
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prasarana pembelajaran yang sama, sumber belajar yang sama, dan tidak adanya 

kelas unggulan. 

Pada penelitian ini diambil satu kelompok siswa sebagai sampel yaitu 

kelas VIII-D (38 siswa) yang diberi perlakuan pembelajaran menggunakan model 

PBL dengan teknik radiant thinking. Sebagai sampel uji coba instrumen diambil 

dua kelompok siswa, yakni kelas VIII-B (36 siswa) sebagai kelas uji coba 1 dan 

kelas VIII-E (38 siswa) sebagai kelas uji coba 2. Daftar kode siswa kelas VIII-B, 

VIII-D, dan VIII-E dapat dilihat pada lampiran 43. 

3.6 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 2006: 116). 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka terdapat 

macam-macam variabel dan variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan 

menjadi: 

3.6.1  Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2012: 61).  Variabel bebas 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model yang digunakan, yaitu model 

pembelajaran PBL dengan teknik radiant thinking. 

3.6.2  Variabel terikat 

Menurut Sugiyono (2012:61), variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dapat 

dinyatakan bahwa variabel terikat tergantung pada variabel bebas. Disebut juga 

sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Variabel terikat yang dimaksud 
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dalam penelitian ini adalah kemampuan problems solving dan kemandirian siswa 

pada pembelajaran bangun ruang kelas VIII SMPN 4 Batang. 

3.6.3  Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah lama pembelajaran, fasilitas 

pembelajaran (papan tulis, spidol), serta sumber belajar dan kemampuan awal 

siswa kelas VIII SMP N 4 Batang (berdasakan nilai UAS semester gasal tahun 

ajaran 2014/2015) sama. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang termasuk dalam data 

kontinum interval dan data kualitatif dalam data kontinum ordinal. Data kontinum 

interval diperoleh dari tes kemampuan problems solving kelas VIII SMPN 4 

Batang. Data kontinum ordinal diperoleh dari skor angket kemandirian belajar 

siswa. Dalam penelitian ini teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

3.7.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data awal dari populasi 

penelitian, berupa daftar nama, jumlah siswa, dan daftar nilai siswa SMP Negeri 4 

Batang kelas VIII semester gasal 2014/2015 untuk mengetahui kondisi awal 

populasi penelitian dengan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Daftar 

nilai UAS siswa disajikan pada lampiran 40. 

3.7.2 Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan terhadap guru untuk memperoleh informasi 

mengenai pembelajaran matematika yang dilakukan guru di sekolah tersebut 
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berkenaan dengan model yang digunakan, besarnya kriteria ketuntasan minimal 

dan ketuntasan klasikal. Selain itu metode ini juga digunakan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 

3.7.3 Metode Tes 

Metode tes adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil dari suatu perlakuan. Metode ini dipilih karena dianggap sebagai 

metode yang paling tepat untuk mendapatkan data yang merepresentasikan 

kemampuan problems solving siswa yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

3.7.4 Metode Observasi 

Pada tahap pelaksanaan penelitian metode ini digunakan untuk 

memperoleh data aktivitas guru dan aktivitas siswa. Lembar pengamatan yang 

digunakan adalah lembar pengamatan aktivitas guru (LPAG) dan  lembar 

pengamatan aktivitas siswa (LPAS). Pengamatan aktivitas guru bermanfaat untuk 

mengetahui keterlaksanaan rencana pembelajaran oleh guru di kelas. Pengamatan 

aktivitas siswa untuk mengetahui aktivitas siswa pada kegiatan kemampuan 

problems solving dan perilaku kemandirian belajar matematika siswa kelas VIII 

SMPN 4 Batang. 

3.7.5 Metode Angket 

Angket digunakan untuk mengukur kemandirian belajar siswa, karena 

menurut Azwar (2010: 5) “Data yang diungkap oleh angket berupa data faktual 

atau yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek”. Skala yang 

digunakan adalah skala Likert. Angket kemandirian belajar siswa disusun sesuai 

indikator kemandirian siswa. Sehingga dari hasil angket kemandirian belajar yang 
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diperoleh siswa diberi skor dan dikategorikan dengan kategori sangat rendah, 

rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (Arikunto, 2010: 203). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.8.1 Silabus  

Silabus yang digunakan sesuai kurikulum KTSP 2006. Silabus pada 

penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1. 

3.8.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdiri dari RPP untuk 

pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3. Pada RPP dibimbingkan pada dosen 

pembimbing dan divalidasi pula oleh dosen pembimbing. RPP tersebut berturut-

turut disajikan pada lampiran 2, 3, dan 4. Pada setiap pembelajaran direncanakan 

akan diadakan kuis. Soal dan kunci jawaban kuis disajikan berturut-turut pada 

lampiran 5 dan 6. 

3.8.3 Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

LKS digunakan sebagai alat bantu guru dalam membimbing siswa dan 

sebagai panduan kegiatan siswa. LKS dibimbingkan kepada dosen pembimbing 

dan divalidasi pula oleh dosen pembimbing. LKS terdiri dari LKS 1, LKS 2 dan 

LKS 3. LKS dan kuncinya dapat dilihat pada lampiran 7 sampai dengan 12. 
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3.8.4 Lembar Tugas Siswa (LTS) 

LTS berisi masalah yang harus diselesaikan siswa. LTS 1, LTS 2, dan LTS 

3 beserta kunci jawaban disajikan berturut-turut pada lampiran 13 sampai dengan 

18. 

3.8.5 Panduan Pembuatan Mind Map 

Panduan pembuatan mind map berfungsi sebagai panduan siswa dalam 

membuat mind map. Dibuat dalam bentuk buku. Panduan pembuatan mind map 

dapat dilihat pada lampiran 30. 

3.8.6 Instrumen Tes 

Instrumen tes yang digunakan adalah tes kemampuan problems solving. 

Materi pokok tes adalah luas permukaan dan volume prisma serta limas. Jenis tes 

yang digunakan adalah tes uraian. Menurut Mardapi (2012: 122), tes uraian non-

objektif mempunyai keunggulan dapat mengukur tingkat berpikir dari yang 

rendah sampai yang tinggi. 

Adapun langkah penyusunan tes menurut Mardapi (2012: 110) sebagai 

berikut: (1) menyusun spesifikasi tes; (2) menulis tes; (3) menelaah tes; (4) 

melakukan ujicoba tes; (5) menganalisis butir tes; (6) memperbaiki tes; 7) merakit 

tes; (8) melaksanakan tes; dan (9) menafsirkan hasil tes. 

Tes yang disusun terdiri dari tes hasil belajar materi prisma dan limas 

(THB) dan tes kemampuan problems solving (TKPS). Tes tersebut masih perlu 

diuji coba untuk kemudian dianalisis untuk mengetahui kualitasnya sebelum dapat 

digunakan di kelas eksperimen. Kisi-kisi soal uji coba THB, soal uji coba THB, 

dan pedoman pensorannya disajikan berturut-turut pada lampiran 19, 20, dan 21, 
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sedangkan kisi-kisi soal uji coba TKPS, soal uji coba TKPS, dan pedoman 

penskorannya disajikan berturut-turut pada lampiran 22, 23, dan 24. 

3.8.7 Instrumen Non-Tes 

Instrumen non tes meliputi kuesioner (angket), lembar pengamatan, dan 

pedoman wawancara. Menurut Sugiyono (2012: 199), kuesioner merupakan 

teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode 

ini digunakan untuk mengetahui kemandirian belajar siswa. Di samping itu, 

lembar observasi digunakan untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran PBL 

dengan teknik radiant thinking telah sesuai dengan teori. Wawancara digunakan 

untuk melengkapi data yang dirasakan kurang dalam observasi dan pengisian 

angket kemandirian siswa. 

3.8.7.1 Angket 

Intrumen dari metode angket adalah angket kemandirian belajar siswa 

yang digunakan untuk mengukur kemandirian belajar siswa. Penyusunan angket 

memerlukan penyusunan kisi-kisi dan pedoman penskoran angket. 

Tahap-tahap penyusunan angket menurut Mc. Millan sebagaimana 

dikutip oleh Sutoyo (2009: 171) adalah sebagai berikut: (1) justifikasi 

(justification); (2) menetapkan tujuan (defining objectives); (3) menulis 

pertanyaan/ pernyataan (write items); (4) melihat kembali butir aitem yang telah 

disusun (review items); (5) menyusun format keseluruhan (construct general 

format); (6) uji coba (pretes); dan (6) perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil uji 

coba( revision). 
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Kisi-kisi dan angket yang disusun dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing untuk kemudian dimintakan validasi kepada ahli. Angket perlu diuji 

coba dan dianalisis untuk mengetahui kualitasnya sebelum digunakan pada kelas 

eksperimen. Kisi-kisi angket,  angket uji coba, dan pedoman penskoran angket uji 

coba berturut-turut dapat dilihat pada lampiran 25, 26, dan 27. 

3.8.7.2 Lembar Pengamatan/ Observasi 

Lembar pengamatan dalam penelitian ini terdiri dari (1) lembar 

pengamatan aktivitas guru (LPAG) dan (2) lembar pengamatan aktivitas siswa 

(LPAS). Secara umum lembar pengamatan digunakan di tiap pertemuan dan 

berfungsi sebagai alat evaluasi proses pembelajaran dan data hasil pengamatan 

dijadikan sebagai pedoman perbaikan bagi pembelajaran selanjutnya. Secara 

khusus LPAG bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL dengan teknik radiant 

thinking serta untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan yang membangun aspek 

kemampuan problems solving dan aspek kemandirian belajar siswa. LPAG dapat 

dilihat pada lampiran 28. Sedangkan LPAG digunakan untuk mengetahui keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. Mengetahui keaktifan siswa pada kegiatan 

pemecahan masalah dan kegiatan kemandirian belajar siswa dalam kelas. Pada 

pertemuan I dan pertemuan II, pengamatan dilakukan secara umum, yakni 

berdasarkan persentase banyak siswa yang melaksanakan kegiatan yang menjadi 

indikator. Pada pertemuan III pengamatan dilakukan pada tiap siswa. LPAS dapat 

dilihat pada lampiran 29. 
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3.8.7.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk mewawancarai guru matematika 

SMP Negeri 4 Batang dan siswa kelompok eksperimen. Pedoman wawancara 

dapat dilihat pada lampiran 31. 

3.9 Analisis Instrumen Penelitian 

Alat ukur yang baik diperlukan untuk memperoleh data yang akurat 

dalam mengukur kemampuan problems solving peserta didik dan kemandirian 

belajar siswa. Menurut Arifin (64), alat ukur yang baik memenuhi syarat-syarat 

dan kaidah-kaidah tertentu, yakni valid, reliabel, relevan, representatif, praktis, 

diskriminatif, dan proporsional. 

3.9.1 Validitas/ Kesahihan 

Validitas adalah derajat ketepatan alat ukur (.Menurut Arifin (2012: 64), 

alat ukur yang dinyatakan valid adalah alat ukur yang betul-betul mengukur apa 

yang hendak diukur secara tepat. Sehingga diharapkan hasil yang diukur dengan 

alat ukur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Menurut Sugiyono (2007: 350), instrumen yang berupa tes perlu diuji 

validitas isi (content validity) dan validitas konstruksi (construct validity). 

Sedangkan instrumen non tes cukup diuji validitas konstruksi (construct validity).  

Validitas isi (content validity) suatu tes dapat diperoleh dengan 

menggunakan pendapat para ahli. Setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-

aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan para ahli. Instrumen yang telah disetujui oleh para ahli 

diuji cobakan dalam populasi yang diambil. Validitas konstruksi (construct 
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validity) suatu tes dapat diperoleh dengan membandingkan antara isi instrumen 

dengan materi yang diajarkan. Selain itu perlu dilakukan uji validitas empiris 

(kriterium) yang bertujuan untuk menentukan tingkat kehandalan soal (Jihad & 

Haris, 2012: 179). 

Perhitungan validitas empiris menggunakan korelasi Product Moment 

dengan angka kasar siswa, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor tiap item 

jawaban siswa dengan skor total yang diperoleh tiap siswa. Rumusnya (Arifin, 

2012: 322) sebagai berikut: 

   

  





))()()(( 2222 YYNXXN

YXXYN
r  .................. (3.1) 

Keterangan: 

  : koefisien korelasi skor item dan skor total 

N : banyaknya subyek 

∑  : jumlah skor item 
∑  : jumlah skor total 

∑   : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑   : jumlah kuadrat skor item  

∑   : jumlah kuadrat skor total 

Hasil perhitungan r dibandingkan dengan menggunakan kriteria sebagai 

berikut: 

0,81 – 1,00 : sangat tinggi 

0,61 – 0,80 : tinggi 

0,41 – 0,60 : cukup 

0,21 – 0,40 : rendah 

0,00 – 0,20 : sangat rendah 

( Arifin, 2012: 325). 
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3.9.1.1 Validitas Instrumen Tes 

Tes hasil belajar prisma dan limas (THB) dan tes kemampuan problems 

solving (TKPS) dan divalidasi oleh dosen pembimbing. Lembar validasi THB dan 

TKPS berturut-turut disajikan pada lampiran 37 dan 38. Selanjutnya soal THB 

diuji coba di kelas uji coba 1. Sedang soal TKPS diuji di kelas uji coba 1. 

Kemudian, berdasarkan skor uji coba, diuji pula validitas tiap butir soal. 

Pada analisis validitas butir soal uji coba THB, dari 4 soal yang 

diujicobakan diperoleh bahwa soal nomor 1 validitasnya tinggi, soal nomor 2 

validitasnya cukup, soal nomor 3 validitasnya tinggi, dan soal no. 4 validitasnya 

cukup. Sedangkan pada analisis validitas butir soal uji coba TKPS, dari 6 soal 

yang diujicobakan diperoleh bahwa soal no. 1 dan 4 validitasnya sangat tinggi, 

soal no.2, 3, 5, dan 6 validitasnya tinggi. Analisis dan perhitungan lengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 44 untuk THB dan 45 .untuk TKPS. 

3.9.1.2 Validitas Instrumen Non-Tes 

Pada penelitian ini lembar pengamatan aktivitas guru (LPAG), lembar 

pengamatan aktivitas siswa (LPAS), dan angket divalidasi oleh dosen ahli. LPAS 

dan LPAG divalidasi oleh dosen pembimbing. Lembar validasi LPAS dan LPAG 

dapat dilihat pada lampiran 34 dan 35. Angket uji coba divalidasi oleh Dosen 

Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Angket uji 

coba dapat dilihat pada lampiran 26. Lembar validasi angket dapat dilihat pada 

lampiran 38. 

Pada angket selain uji validitas isi dan konstruk oleh dosen, dilakukan 

pula uji validitas dengan menggunakan rumus (3.1) untuk mengetahui validitas 
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butir angketnya. Ada 43 butir pernyataan yang diujicobakan. Setelah dianalisis 

diperoleh 27 butir pernyataan yang valid. Butir yang valid adalah butir no. 1, 3, 4, 

5, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

dan 43. Analisis dan perhitungan lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 46. 

3.9.2 Reliabilitas/ Keajegan 

Kata reliabilitas  dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability  

dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya  dapat dipercaya. 

Suatu tes dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila 

diteskan berkali-kali. Pada penelitian ini instrumen yang diuji reliabilitasnya 

adalah THB, TKPS, dan angket kemandirian belajar. 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas tes uraian adalah 

rumus koefisien Alpha Cronbach (Arifin, 2012: 332): 
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 .................. (3.2)  

Keterangan: 

R : banyaknya butir soal 

∑  
 : jumlah varians skor tiap butir soal 

  
  : varians skor total 

Sedangkan rumus untuk varians total dan varians item (Arikunto, 2007: 109) 

adalah sebagai berikut: 





n

X
X

2

22
)(

 .................. (3.3)  

Derajat reliabilitas angket diperoleh dengan perhitungan menggunakan rumus 3.2 

dan 3.3. 
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Hasil perhitungan   dibandingkan dengan kriteria dari Ruseffendi (2010: 160) 

sebagai berikut. 

0,00 – 0,20 : kecil 

0,20 – 0,40 : rendah 

0,40 – 0,70 : sedang 

0,70 – 0,90 : tinggi 

0, 90 – 1,00 : sangat tinggi 

Pada penelitian ini, reliabilitas tes hasil belajar (THB) adalah 0, 43 

(sedang). Reliabilitas tes kemampuan problems solving tinggi 0,71 (tinggi). 

Reliabilitas angket kemandirian belajar  0,89 (tinggi). 

3.9.3 Daya Beda/ 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). Secara logika siswa yang pandai tentu akan 

lebih mampu menjawab soal dari pada siswa yang kurang pandai. Indeks daya 

pembeda dinyatakan dengan proporsi. Semakin tinggi nilai proporsi, semakin 

tinggi kemampuan soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai dan 

kurang pandai. Instrumen yang butirnya diuji daya pembedanya adalah instrumen 

tes hasil belajar (THB) dan tes kemampuan problems solving (TKPS). 

Sebelum menghitung daya pembeda butir menggunakan rumus, 

mengurutkan skor total siswa dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian ditetapkan 

kelompok atas dan bawah. Jika peserta didik di atas 30, dapat ditetapkan 27%. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal adalah sebagai 

berikut: 
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 ̅     ̅   

  𝑜      
    (3.4) 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

 ̅ 𝐾𝐴 = rata-rata kelompok atas 

 ̅ 𝐾 = rata-rata kelompok bawah 

Skor maks = skor maksimum 

(Arifin, 2012: 146) 

Pada penelitian ini, peringkat yang digunakan untuk menentukkan 

kelompok atas dan kelompok bawah bukan berdasarkan skor tes, melainkan 

berdasarkan peringkat siswa di sekolah. Kemudian, skor tes siswa dikelompokkan 

sesuai peringkatnya di sekolah. Selanjutnya masing-masing kelompok diurutkan 

skornya dari yang terbesar ke yang terkecil, dan diambil 27% dari masing-masing 

kelompok untuk dijadikan kelompok atas dan kelompok bawah yang akan 

dianalisis.  

Hasil perhitungan daya pembeda dibandingkan dengan kriteria berikut: 

0,40 ke atas  : sangat baik 

0,30 – 0,39  : baik 

0,20 – 0,29  : cukup 

0,19 ke bawah  : kurang baik  

(Arifin, 2012: 146). 

Dari hasil analisis daya pembeda butir soal tes hasil belajar (THB) dari 4 

butir soal diperoleh soal no. 1 berkriteria cukup, soal no. 2 dan 4 berkriteria 

kurang baik, dan soal no. 3 berkriteria baik. Hasil analisis tes kemampuan 

problems solving (TKPS) menunjukkan bahwa dari 6 soal soal no. 1 dan 6 

berkriteria baik, soal no. 2, 4, dan 5 berkriteria kurang baik, dan soal no. 3 

berkriteria sangat baik. 
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3.9.4 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal 

pada tingkat kemampuan tertentu yang dinyatakan dalam indeks bilangan antara 

0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf  kesukaran soal. 

Soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan menunjukkan bahwa soal itu 

terlalu sukar karena tidak ada satu pun siswa yang dapat menjawab benar, 

sebaliknya indeks 1,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu mudah karena semua 

siswa dapat menjawab dengan benar. 

Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat kesukaran. 

T n k   Ke  k r n  
R   − r   

Skor m k  m m    p  o l
 

Rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata skor tiap butir soal. Dicari dengan 

menggunakan rumus: 

R   − r    
J ml h  kor    w  p d     p  o l

j ml h pe er   d d k
 

Selanjutnya indeks kesukaran berdasarkan hasil perhitungan dibandingkan 

dengan kriteria berikut: 

0,00 – 30,00 : sukar 

0,31 – 0,70 : sedang 

0,71 – 1,00 : mudah 

(Arifin, 2012: 148). 

Pada penelitian ini, hasil analisis tingkat kesukaran tes hasil belajar dari 4 

soal diperoleh satu soal dengan kriteria mudah, yakni soal no. 1, satu soal dengan 

kriteria sedang, yakni soal no. 3, dan dua soal dengan kriteria sukar, yakni no. 2 

dan 4. Sedangkan pada tes kemampuan problems solving diperoleh tiga soal 

dengan kriteria sedang, yakni soal no. 1, 2, dan 3 dan tiga soal dengan kriteria 
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sukar, yakni 4, 5, dan 6. 

3.9.5 Penentuan Instrumen Penelitian 

Kriteria tes yang dipakai adalah tes yang valid dan reliabel. Kriteria butir 

soal yang dipakai adalah soal yang valid; mempunyai tingkat kesukaran mudah, 

sedang, atau sukar; serta daya pembeda baik sekali, baik, cukup, dan kurang baik. 

Tes THB dan TKPS telah dinyatakan valid oleh validator dan reliabel berdasarkan 

analisis hasil uji coba.  

Pada THB semua butir soal digunakan. Butir 3 dapat langsung digunakan. 

Butir 1 telah memenuhi semua kriteria,  validitas yang tinggi, daya pembeda 

cukup, tingkat kesukarannya mudah. Soal tersebut diperbaiki dengan menambah 

kesulitan soal, diharapkan daya pembedanya akan lebih baik. Butir  2 dan 4 

memenuhi kriteria valid, namun daya pembedanya kurang baik, dan tingkat 

kesukarannya sukar. Dikarenakan belum ada indikator yang mewakili indikator 

yang diwakili oleh butir 2 dan 4, maka butir soal tersebut tetap digunakan. Butir 2 

dan 4 diperbaiki dengan menurunkan tingkat kesukarannya. 

Pada TKPS yang digunakan butir 1, 3, 4, 5, dan 6. Butir soal yang dapat 

langsung digunakan adalah butir 1 dan 3. Butir 2 tidak digunakan meskipun soal 

tersebut valid, dan kriterianya sedang dikarenakan daya pembedanya kurang baik. 

Selain itu indikator yang diwakili butir 2, yakni menyelesaikan masalah terkait 

luas permukaan prisma diwakili pula oleh butir 1 yang memenuhi kriteria valid, 

daya pembeda baik, dan tingkat kesukaran mudah. Sehingga soal butir 1 yang 

digunakan untuk mewakili kriteria tersebut. Pada saat mengerjakan tes dirasakan 

waktu mengerjakan kurang sehingga jumlah butir soal harus dikurangi. 
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Butir 4, 5, telah memenuhi kriteria valid, namun daya pembedanya 

kurang baik dengan indeks daya pembeda sama, yakni 0,14. Daya pembeda soal 

kurang baik dikarenakan tingkat kesukaran yang sangat sukar dengan indeks 

kesukaran 0,08 dan 0,05. Hal ini disebabkan oleh banyaknya siswa yang belum 

menjawab butir no. 4, 5. Sebab siswa cenderung mengerjakan urut, meskipun 

guru sudah menginformasikan bahwa pengerjaan soal tidak harus urut. Alasan 

lain dikarenakan waktu pengerjaan soal yang kurang. Mempertimbangkan 

penyebab rendahnya daya pembeda dan tingkat kesukaran, validitas soal yang 

tinggi, dan indikator yang belum terwakili, maka peneliti tetap menggunakan butir 

4 dan 5. Namun, butir 4 dan 5 diperbaiki dengan menurunkan tingkat 

kesukarannya. 

Butir soal no. 6 telah valid dan memiliki daya pembeda yang baik, 

namun soal masuk kategori sukar, guru memutuskan untuk memperbaiki soal 

tersebut agar tingkat kesukarannya menurun dikarenakan proporsi soal sukar 

dalam tes lebih tinggi. Meskipun sebenarnya itu wajar, karena butir tes yang 

disusun adalah masalah baru yang belum pernah dihadapi siswa, ini untuk 

memenuhi kriteria soal disebut sebagai masalah karena yang akan diukur adalah 

kemampuan problems solving siswa. 

Instrumen tes yang telah diperbaiki hendaknya diujicobakan lagi, namun 

dikarenakan keterbatasan waktu penelitian uji coba tes kedua tidak dapat 

dilakukan. Kisi-kisi, soal, dan pedoman penskoran THB hasil perbaikan dapat 

dilihat pada lampiran 47 sampai dengan 49. Kisi-kisi, soal, dan pedoman 

penskoran TKPS hasil perbaikan dapat dilihat pada lampiran 50 sampai dengan 52. 
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Instrumen angket yang digunakan telah divalidasi oleh validator dan 

berdasarkan analisis hasil uji coba, angket kemandirian belajar memiliki 

reliabilitas yang tinggi, yakni 0,89. Butir angket yang digunakan adalah butir 

angket yang memiliki validitas yang cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Hasil uji 

coba menunjukkan 27 butir yang valid, yakni butir 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 20, 

21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Semua 

indikator telah terwakili oleh butir-butir tersebut, sehingga 27 butir yang valid 

itulah yang digunakan. Kisi-kisi, angket, dan pedoman penskoran angket 

kemandirian belajar hasil perbaikan dapat dilihat pada lampiran 53 sampai dengan 

55. 

3.10 Teknik Analisis Data 

Analisis data terdiri dari analisis data awal dan analisis data akhir. 

Analisis data awal merupakan analisis sebelum diberikan perlakuan yang 

bertujuan untuk mengetahui kondisi awal populasi apakah memenuhi syarat 

dilakukannya pengambilan sampel penelitian atau tidak. Berdasarkan pendapat 

Arikunto (2006: 132) pengambilan sampel penelitian dapat dilakukan apabila 

keadaan subjek di dalam populasi benar-benar homogen. Sehingga pada data awal 

dilakukan uji homogenitas. Sedangkan analisis data akhir adalah analisis data 

setelah diberi perlakuan yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai 

dengan hipotesis yang diharapkan. Berikut ini dikemukakan teknik analisis data 

yang digunakan untuk menganalisis data awal dan data akhir. 
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3.10.1 Analisis Data Awal 

Data awal yang dianalisis dalam penelitian ini adalah nilai UAS 

matematika semester gasal kelas VIII SMP Negeri 4 Batang tahun ajaran 

2014/2015. Berikut ini adalah hasil analisis data awal. 

3.10.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Uji normalitas data. dilakukan untuk mengetahui jenis uji statistik yang 

akan digunakan. Jika data berdistribusi normal maka pengujian dilakukan 

menggunakan statistik parametrik, namun jika tidak diuji menggunakan statistik 

non parametrik. Pada penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov 

adalah melihat tingkat kesesuaian antara skor sampel yang diobservasi (kumulatif 

frekuensi) dengan distribusi teoritisnya (kumulatif frekuensi). Siegel (1994: 63) 

menyatakan bahwa uji Kolmogorov-Smirnov memiliki beberapa keunggulan, 

antara lain: (1) tidak memerlukan data terkelompokkan; (2) dapat digunakan 

untuk sampel berukuran kecil; dan (3) lebih fleksibel dibanding uji yang lain. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Menetapkan formulasi hipotesis. 

Hipotesis statistik yang diujikan adalah: 

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2. Menetapkan F0(X), yaitu distribusi kumulatif teoritis yang diharapkan di bawah 

H0; 

3. Menghitung Dhitung = maksimum |F0(X) – SN(X)|, dengan 
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F0(X) = Distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

SN(X) = Distribusi frekuensi kumulatif skor observasi 

4. Menentukan taraf nyata  , dan Dtabel sesuai tabel. 

5. Kriteria pengujian : 

H0 diterima, jika tabelhitung DD   

H0 ditolak, jika tabelhitung DD   

6. Menarik simpulan 

Pada penelitian ini pengujian tidak dilakukan dengan perhitungan 

manual, namun menggunakan alat bantu SPSS 16.0. Langkah pendesripsian 

asumsi normalitas suatu data dengan alat bantu SPSS 16.0 dapat dilihat pada 

lampiran 79. Berikut ini adalah output normalitas data awalyang diuji dengan 

bantuan SPSS 16.0. 

Tabel 3.3 Output Uji Normalitas Data Awal
*)

 

 Statistic df Sig. 

UAS 0,045 260 0,200 

*) data diambil dari output uji kolmogorov-smirnov data UAS SPSS 16.0 

 Kriteria pengujian hipotesis adalah H0 diterima apabila signifikansi >5% 

(Sukestiyarno, 2012: 87). Pada output di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,200 

= 20% > 5 %, sehingga H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 41. 
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3.10.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berawal dari kondisi yang sama atau homogenPengujian homogenitas 

data pada penelitian ini menggunakan uji Bartlett. Hipotesis statistik yang 

digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai berikut:  

2

7

2

2

2

10 ...:  H  (data homogen) 

:1H Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku (data tidak 

homogen) 

Homorgenitas varians ditentukan dengan menggunakan rumus Bartlett 

sebagai berikut. 

2 (ln 10) {   ).1( inB log }2

is
 ............  (3.5)

 

Rumus harga satuan B adalah  

  )1()).[(log( 2

igab nsB
 .................  (3.6)

 

Varians gabungan dihitung menggunakan rumus berikut: 

.................. (3.7) 

 

Kriteria pengujian adalah dengan taraf nyata  , tolak H0 jika 
2

)1)(1(

2

 khitung 

dimana 
2

)1)(1( lk  diperoleh dari daftar distribusi    dengan peluang   −  ) dan 

dk = k −   (Sudjana, 2005: 263).  

Berdasarkan hasil perhitungan homogenitas data awal diperoleh hitung
2 = 

6,534 dan tabel
2 12,6, dengan taraf  5% dan dk = k – 1 = 7 – 1 = 6. Maka 

0H  









)1(
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2
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diterima, karena hitung
2  < tabel

2 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

memiliki varians yang sama (homogen). Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 42. 

3.10.2 Analisis Data Akhir  

Data yang dianalisis adalah data hasil pengukuran yang diperoleh setelah 

semua perlakuan berakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan analisis 

deskriptif persentase untuk penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking 

dan kriteria kemandirian belajar siswa. Analisis juga dilakukan secara kuantitatif 

untuk melihat keefektifan model PBL dengan teknik radiant thinking terhadap 

kemampuan  problems solving dan kemandirian siswa. 

3.10.2.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui statistik yang digunakan 

untuk mengolah data. Uji tersebut dilakukan pada data kelompok eksperimen 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah-langkah pengujian normalitas 

sama dengan langkah-langkah uji normalitas pada analisis data awal. Pengujian 

dilakukan dengan alat bantu program SPSS 16.0. 

3.10.2.2 Uji Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan, maka pengujian 

dilakukan untuk menguji hipotesis 1 dan hipotesis 2. 

(1) Uji Hipotesis 1 

Uji hipotesis 1 ini dilakukan untuk menguji apakah siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan model PBL dengan teknik radiant 

thinking dapat mencapai ketuntasan belajar, yakni 75% siswa mendapat nilai lebih 
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dari atau sama dengan 70 pada tes kemampuan problems solving. Uji yang 

digunakan adalah uji kesamaan proporsi pihak kanan. Hipotesis statistik yang 

diajukan adalah sebagai berikut.  

  :    74,5%  (proporsi siswa kelas eksperimen yang mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 pada tes kemampuan 

problems solving sama dengan 74, 5%) 

  :    74,5%  (proporsi siswa kelas eksperimen yang mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 pada tes kemampuan 

problems solving lebih dari 74,5%) 

Pengujian menggunakan statistik z yang rumusnya: 

n

n

x

z
)1( 00

0










 ...................... (3.8)

 

Keterangan: 

z : nilai t yang dihitung, 

x  : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual, 

   : nilai yang dihipotesiskan, 

n : jumlah anggota sampel 

Rumus dapat di cek di Sudjana (2005: 233).Kriteria yang digunakan yaitu tolak 

H0 jika 𝑧 ≥ 𝑧 ,5 𝛼. Dalam hal lainnya H0 diterima (Sudjana 2005:234).  

(2) Uji Hipotesis 2 

Uji hipotesis 2 dilakukan untuk menguji apakah pembelajaran dengan 

model PBL dengan teknik radiant thinking dapat membantu siswa kelas VIII 
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mencapai ketuntasan kemandirian belajar, yakni 75% siswa mendapat skor 

kemandirian belajar dalam kategori sedang. 

Sebelum melakukan uji hipotesis ini perlu untuk mengetahui arti dari 

skor angket kemandirian belajar yang diperoleh siswa. Dilakukan kategorisasi 

berdasar model distribusi normal untuk menginterpretasi skor skala. Hal ini 

didasari asumsi bahwa skor subjek dalam kelompoknya merupakan estimasi 

terhadap skor subjek dalam populasi dan bahwa skor subjek dalam populasinya 

berdistribusi normal (Azwar, 2010:106). Adapun norma kategorisasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

                    − ,      kategori sangat rendah 

− ,     − ,      kategori rendah 

− ,      ,        kategori sedang 

    ,      ,       kategori tinggi 

    ,                 kategori sangat tinggi         

(Azwar, 2010: 108) 

Digunakan data yang berasal dari hasil angket kemandirian belajar siswa 

untuk mengetahui tingkat kemandirian belajar siswa. Adapun langkah kategorisasi 

untuk mendapatkan kriteria tingkat kemandirian belajar siswa dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut. 

(1) Menentukan banyaknya responden, banyaknya pilihan jawaban, dan 

skornya. 

(2) Menentukan skor terendah. 

(3) Menentukan skor tertinggi. 

(4) Menentukan selisih skor tertinggi dan skor terendah. 

(5) Menentukan besarnya satuan deviasi standar ( ). 

Rumus untuk menentukan satuan deviasi standar   )  
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(6) Menghitung nilai mean teoritisnya ( ) 

Rumus untuk menghitung mean teoritis, yaitu: 

   kor m n m m     

(7) Menentukan kriteria tingkat kemandirian belajar siswa dengan 

mensubsitusikan   ke dalam norma kategorisasi yang digunakan sehingga 

diperoleh kriteria sebagai berikut. 

           −  ,  )  kategori sangat rendah 

  −  ,  )      −  ,  ) kategori rendah 

  −  ,  )        ,  )      kategori sedang 

      ,  )        ,  )    kategori tinggi 

     ,  )                      kategori sangat tinggi 

Berdasarkan langkah kategorisasi di atas, diperoleh kriteria tingkat kemandirian 

belajar siswa seperti pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Kemandirian Belajar Siswa 

Skor Kriteria 

Skor  54 Sangat Rendah 

54 < Skor  72 Rendah 

72 < Skor  90 Sedang 

 90 < Skor  108 Tinggi 

108 <   Sangat Tinggi 

Selanjutnya dihitung proporsi siswa yang mendapatkan skor dengan 

kategori minimal sedang. Kemudian dilakukan uji kesamaan proporsi pihak kanan. 

Hipotesis statistik yang diajukan adalah sebagai berikut. 
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  :    74,5%  (proporsi siswa yang mendapat skor kemandirian belajar 

dalam kategori minimal sedang sama dengan 74,5 %) 

  :    74,5%  (proporsi siswa yang mendapat skor kemandirian belajar 

dalam kategori minimal sedang lebih dari 74,5%) 

Rumus dan kriteria pengujian yang digunakan sama dengan yang digunakan untuk 

menguji hipotesis 1. 

3.10.2.3 Analisis Deskriptif Kemandirian Belajar 

Pencapaian tiap indikator kemandirian belajar diolah menggunakan 

analisis deskriptif persentase. Langkah-langkah  menganalisis data adalah sebagai 

berikut: 

(1)  membuat tabulasi data; 

(2) Menghitung persentase data dengan rumus: 

N = 
𝑗𝑢𝑚𝑙 ℎ   𝑜  𝑦 𝑛𝑔 𝑑 𝑝𝑒 𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙 ℎ   𝑜  𝑡𝑜𝑡 𝑙
  100% 

(3) Mendeskripsikan persentase data secara kualitatif dengan cara: 

a. Menentukan persentase skor ideal /kriterium. Skor ideal untuk 

kemandirian belajar siswa. 

b. Menentukan persentase skor terendah (skor minimal). 

c. Menentukan range persentase. 

d. Menentukan banyak interval yang dikehendaki. 

e. Menentukan lebar interval. 

f. Menentukan deskripsi kualitatif untuk setiap interval. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian adalah data hasil tes berupa nilai kemampuan problems 

solving, data hasil observasi aktivitas siswa, dan data angket kemandirian belajar 

siswa, serta hasil wawancara siswa yang dijadikan data pendukung. Pengolahan 

data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 16.00 dan 

Microsoft Office Excel. Sebelum menyajikan hasil penelitian, perlu diketahui 

bagaimana pelaksanaan penelitian sehingga hasil tersebut diperoleh. Oleh karena 

itu pada bab ini juga dibahas mengenai pelaksanaan penelitian. 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan melakukan observasi dan 

wawancara ke sekolah. Bukti observasi dapat dilihat pada lampiran 74. Bukti hasil 

wawancara dapat dilihat pada lampiran 66. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru matematika kelas VIII SMP Negeri 4 Batang, peneliti mengetahui bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa di bawah 50%. Berdasarkan hasil 

wawancara pula ditentukan materi pokok yang akan digunakan. Materi pokok 

yang dipilih adalah materi luas permukaan dan volume prisma serta limas. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan 9 Juni 

2015 di SMP Negeri 4 Batang. Bukti pelaksanaan penelitian berupa surat izin 

penelitian yang dapat dilihat pada lampiran 75, surat keterangan telah 
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melaksanakan penelitian pada lampiran 76, dan presensi siswa pada lampiran 77. 

Penelitian dilakukan terhadap satu kelompok siswa eksperimen, yakni kelas VIII-

D (38 siswa). Selain kelas tersebut, terdapat kelas lain yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu kelas VIII-B (36 siswa) sebagai kelas uji coba instrumen tes 

kemampuan problems solving (kelas uji coba 1) dan angket kemandirian belajar 

dan kelas VIII-E (36 siswa) sebagai kelas uji coba instrumen tes ketuntasan 

belajar materi prisma dan limas (kelas uji coba 2). 

Namun, sebelum tes diberikan agar mendapat hasil uji coba yang lebih 

baik, kedua kelas uji coba yang terpilih tersebut diberikan pembelajaran yang 

sesuai dengan tes yang akan diberikan. Sehingga kelas uji coba 1 memperoleh 

pembelajaran yang memuat kegiatan-kegiatan yang membangun kemampuan 

problems solving. Sedangkan kelas uji coba 2 mendapatkan pembelajaran yang 

biasa dilaksanakan di sekolah, yakni ekspositori. 

Pembelajaran di kelas uji coba 1 dilaksanakan pada tanggal 18, 20, dan 

25 Mei 2015. Tes uji coba kemampuan problems solving dan angket kemandirian 

belajar diberikan pada kelas uji coba 1 pada tanggal 27 Mei 2015. Pelaksanaan 

pembelajaran di kelas uji coba 1 sekaligus dimanfaatkan oleh peneliti untuk 

mengujicoba RPP, LKS, dan LTS. Sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas 

uji coba 1 juga menggunakan model PBL dengan teknik radiant thinking. 

Aktivitas guru dan siswa di kelas uji coba 1 diamati. Berdasarkan hasil 

pengamatan dilakukan perbaikan RPP. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan 

pembelajaran di kelas eksperimen dapat lebih baik dilaksanakan oleh peneliti. 

Bukti penelitian berupa lembar pengamatan aktivitas siswa kelas uji coba 1 dapat 
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dilihat pada lampiran 56, lembar pengamatan aktivitas guru di kelas uji coba 1 

dapat dilihat pada lampiran 57, presensi siswa dapat dilihat pada lampiran 77, dan 

dokumentasi pada lampiran 78. 

Pembelajaran di kelas uji coba 2 dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 

25 Mei 2015. Sedangkan tes uji coba hasil belajar diberikan pada kelas uji coba 2 

pada tanggal 26 Mei 2015. Bukti pelaksanaan uji coba di kelas uji coba 2 berupa 

jurnal kelas dapat dilihat pada lampiran 77 dan dokumentasi dapat dilihat pada 

lampiran 78. 

Selanjutnya hasil tes uji coba angket dan tes dianalisis. Hasil tes dan 

angket yang sudah baik digunakan untuk mengukur kemampuan problems solving 

dan kemandirian belajar siswa kelas eksperimen. 

Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model PBL dengan 

teknik radiant thinking. Pertemuan dilaksanakan lima kali dengan 3 kali 

perlakuan dan dua kali tes. Alokasi waktu tiap pertemuan adalah 2 x 40 menit. 

Rincian pemberian perlakuan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Jadwal Pemberian Perlakuan pada Kelas Eksperimen 

Kelas Pertemuan Tanggal Jam Pelajaran Ke- 

Eksperimen I 19 Mei 

2015 

6-7 (11.45 – 12.25 & 12.25 – 

13.05) 

 II 23 Mei 

2015 

3-4 (09.30 – 19.10 & 10.25 – 

11.05) 

 III 26 Mei 

2015 

6-7 (11.45 – 12.25 & 12.25 – 

13.05) 

Pada tiap pertemuan dilakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dan guru. 

Dari pengamatan tersebut dapat diketahui tingkat aktivitas guru. 

Pelaksanaan tes kemampuan problems solving dilaksanakan pada tanggal 

30 Mei 2015. Selanjutnya tes hasil belajar dan penyebarkan angket kemandirian 
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belajar pada kelas eksperimen pada tanggal 9 Juni 2015. Setelah tes dilaksanakan 

guru melakukan wawancara terhadap siswa terkait pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai data pendukung. 

Selanjutnya data tahap akhir berupa hasil tes dan angket diperoleh dianalisis untuk 

mendapatkan simpulan yang berlaku untuk populasi. Hasil penelitian yang 

diperoleh berupa hasil pengamatan siswa yang dapat dilihat pada lampiran 58 dan 

hasil tes hasil belajar, hasil tes kemampuan problems solving siswa, hasil angket 

kemandirian belajar setelah perlakuan selesai diberikan dapat dilihat secara 

lengkap pada lampiran 62, 63, dan 64. 

4.1.2 Hasil Analisis Data Tahap Akhir 

Analisis data pada tahap akhir yang dilakukan adalah uji prasyarat, yakni 

normalitas, dan uji proporsi. Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil tes dan 

data angket. Uji normalitas dilakukan untuk menentukan jenis uji statistik yang 

akan digunakan untuk menguji data akhir. Jika data berdistribusi normal, maka 

pengujian data menggunakan uji statistik parametrik. Jika data tidak berdistribusi 

normal data maka pengujian data menggunakan uji statistika non parametrik. 

Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan alat bantu program SPSS16.0. 

Analisis uji hipotesis menggunakan uji proporsi satu pihak (pihak kanan). 

Uji proporsi dilakukan untuk menguji keberartian proporsi siswa yang tuntas 

belajar secara klasikal, baik pada aspek kemampuan problems solving maupun 

aspek kemandirian belajar siswa. 
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4.1.2.1 Uji Normalitas Data Tes Hasil Belajar (THB) 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

0H : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Tabel 4.2 Output Uji Normalitas Data THB*) 

 Statistic df Sig. 

THB 0,100 38 0,200 

*) data diambil dari output uji kolmogorov-smirnov data THB SPSS 16.0. 

Kriteria pengujian hipotesis adalah  diterima apabila signifikansi > 5%. 

Pada output di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,200 = 20% > 5 %, sehingga  

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tes hasil belajar berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 67. 

4.1.2.2 Uji Normalitas Data Tes Kemampuan Problems Solving (TKPS) 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

0H : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Tabel 4.3 Output Uji Normalitas Data TKPS*) 

 Statistic Df Sig. 

TKPS 0,135 38 0,079 

*) data diambil dari output uji kolmogorov-smirnov data TKPS SPSS 16.0 

Kriteria pengujian hipotesis adalah  diterima apabila signifikansi > 5%. 

Pada output di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,079 = 7,9% > 5 %, sehingga  

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil tes kemampuan problems 
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solving berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 68. 

4.1.2.3 Uji Normalitas Data Angket Kemandirian Belajar (KMD) 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. 

0H : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Tabel 4.4 Output Uji Normalitas Data KMD*) 

 Statistic Df Sig. 

KMD 0,140 38 0,058 

*) data diambil dari output uji kolmogorov-smirnov data KMD SPSS 16.0 

Kriteria pengujian hipotesis adalah  diterima apabila signifikansi > 5%. 

Pada output di atas diperoleh nilai signifikansi = 0,058 = 5,8% > 5 %, sehingga  

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 69. 

4.1.2.4 Uji Ketuntasan Hasil Belajar Materi Prisma dan Limas 

Hasil tes hasil belajar (lihat lampiran 62) menunjukkan bahwa 35 siswa 

dari 38 atau 92% siswa kelas eksperimen nilainya mencapai KKM. Hasil tersebut 

perlu diuji untuk mengetahui keberartiannya. 

Hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut. 

  :    74,5% (proporsi siswa kelas eksperimen yang mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 pada tes hasil belajar 

sama dengan 74, 5%) 
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  :    74,5%  (proporsi siswa kelas eksperimen yang mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 pada tes hasil belajar 

lebih dari 74,5%) 

Maka uji statistik yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak (pihak kanan). 

Kriteria pengujiannya adalah tolak 0H  jika .5,0  zz  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai .48,2z Jelas 

,64,148,2 5,0  zz
 
maka 0H  ditolak dan uji sangat berarti. Artinya proporsi 

siswa yang diajar dengan model PBL dengan teknik radiant thinking yang 

memperoleh nilai tes mencapai KKM, yakni 70 pada tes hasil belajar materi 

prisma dan limas lebih dari 74,5% atau tuntas secara klasikal. Perhitungan 

selengkapnya pada lampiran 70. 

4.1.2.5 Uji Hipotesis 1 (Ketuntasan Belajar pada Aspek Kemampuan Problems 

Solving) 

Hasil tes (lihat lampiran 63) menunjukkan bahwa 33 siswa dari 38 atau 

87% siswa kelas eksperimen nilainya mencapai KKM. Hasil tersebut perlu diuji 

untuk mengetahui keberartiannya. 

Hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

  :    74,5% (proporsi siswa kelas eksperimen yang mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 pada tes kemampuan 

problems solving sama dengan 74, 5%) 

  :    74,5%  (proporsi siswa kelas eksperimen yang mendapat nilai 

lebih dari atau sama dengan 70 pada tes kemampuan 

problems solving lebih dari 74,5%) 



101 
 

 
 

Maka statistik yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak (pihak kanan). 

Kriteria pengujiannya adalah tolak 0H  jika .5,0  zz  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai .73,1z Jelas 

,64,173,1 5,0  zz
 
maka 0H  ditolak dan uji sangat berarti. Artinya proporsi  

siswa yang diajar dengan model PBL dengan teknik radiant thinking yang 

memperoleh nilai tes mencapai KKM, yakni 70 pada tes kemampuan problems 

solving materi prisma dan limas lebih dari 74,5% atau tuntas secara klasikal. 

Perhitungan selengkapnya pada lampiran 71. 

4.1.2.6 Uji Hipotesis 2 (Ketuntasan Belajar pada Aspek Kemandirian Belajar) 

Hasil angket (lihat lampiran 64) menunjukkan bahwa 36 siswa dari 38 

atau 94,74 % siswa kelas eksperimen mencapai KKM kemandirian belajar. Hasil 

tersebut perlu diuji untuk mengetahui keberartiannya. 

Hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut. 

  :    74,5%  (proporsi siswa yang mendapat skor kemandirian belajar 

dalam kategori minimal sedang sama dengan 74,5 %) 

  :    74,5%  (proporsi siswa yang mendapat skor kemandirian belajar 

dalam kategori minimal sedang lebih dari 74,5%) 

Maka uji statistik yang digunakan adalah uji proporsi satu pihak (pihak 

kanan). Kriteria pengujiannya adalah tolak 0H  jika .5,0  zz  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai .84,2z Jelas 

64,184,2 5,0  zz maka 0H  ditolak. Berarti proporsi siswa yang diajar 

dengan model PBL dengan teknik radiant thinking yang memperoleh skor 
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kemandirian belajar minimal berkategori sedang lebih dari 74,5% atau tuntas 

secara klasikal. Perhitungan selengkapnya pada lampiran 72. 

4.1.2.7 Analisis Persentase Hasil Angket Siswa Kelas Eksperimen 

Selain diuji proporsinya, analisis kemandirian siswa juga dilakukan 

dengan deskriptif persentase. Cara yang dilakukan adalah dengan 

mengelompokkan butir angket berdasarkan indikator yang diwakili. Kemudian 

dihitung persentase kemandirian siswa pada tiap indikator. Persentase tiap 

indikator kemandirian siswa pada angket adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Pencapaian Tiap Indikator Kemandirian Belajar 

No. Indikator Persentase (%) 

1. Inisiatif belajar 71,35 

2.  Mendiagnosis kebutuhan belajar 72,81 

3.  Menetapkan target dan tujuan belajar 70 

4.  Memonitor, mengatur, dan mengontrol 68,63 

5.  Memandang kesulitan sebagai tantangan 48,42 

6.  Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan 75,26 

7.  Memilih dan menetapkan strategi 69,74 

8.  Mengevaluasi proses dan hasil belajar 78,42 

9.  Self eficacy 76,05 

Perhitungan persentase selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 65. 

Rata-rata persentase skor angket yang diperoleh siswa adalah 70,62 %, dapat 

dilihat pada lampiran 64. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa terdapat empat 

indikator yang persentase pencapaiannnya masih di bawah skor rata-rata. Empat 

indikator tersebut adalah (1) menetapkan target dan tujuan belajar; (2) memonitor, 

mengatur, dan mengontrol; (3) memandang kesulitan sebagai tantangan; dan (4) 

memilih dan menetapkan strategi. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran yang membangun keempat indikator kemandirian tersebut masih 

perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. 

4.1.2.8 Analisis Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Kelas Eksperimen 
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Skor penilaian dan persentase aktivitas siswa kelas eksperimen selama 

pembelajaran menggunakan model PBL dengan teknik radiant thinking dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Analisis Hasil Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen 

Pertemuan ke- 
Skor 

(1 – 5) 
Persentase (%) Kategori 

1 3,56 71,25 Baik 

2 3,72 74,44 Baik 

3 2,99*
)
 74,63 Baik 

Rata-rata 73,44 Baik 

*) Pertemuan ke-3 skor 1-4 dan pengamatan dilakukan terhadap masing-masing siswa 

Berdasarkan tabel 4.6 tampak bahwa persentase siswa yang 

melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam pembelajaran mengalami 

peningkatan dengan rata-rata 73,44% dan dalam kategori baik. Aktivitas siswa 

yang diamati pada pertemuan I dan II adalah aktivitas pelaksanaan langkah-

langkah pemecahan masalah dan aktivitas yang menjadi indikator kemandirian 

belajar siswa. Sedangkan pada pertemuan III aktivitas yang diawasi difokuskan 

pada aktivitas yang menjadi indikator kemandirian belajar. Aktivitas tersebut 

adalah aktivitas-aktivitas dari indikator-indikator yang dapat diamati di sekolah, 

yakni indikator: (1) inisiatif belajar; (2) mendiagnosis kebutuhan belajar; (3) 

menetapkan target dan tujuan belajar;(4)  memonitor, mengatur, dan mengontrol,; 

dan (5) self eficacy. 

Pelaksanaan langkah-langkah pemecahan masalah dapat diamati saat 

siswa melaksanakan diskusi untuk memecahkan masalah dalam LTS dan saat 

presentasi. Saat dilakukan observasi terhadap kegiatan penyelesaian LTS pada 

pertemuan I ditemukan bahwa lebih dari 30 siswa menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan; 23-30 siswa menuliskan rumus dan atau menggambar dalam 
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menjawab soal, melaksanakan rencana pemecahan masalah, dan meninjau 

jawabannya. Pada pertemuan II setiap aspek tersebut mengalami peningkatan. 

Lebih dari 30 siswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, menuliskan 

rumus dan atau menggambar dalam menjawab soal, dan melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, sedangkan  jumlah siswa yang meninjau jawabannya masih 

tetap, yakni kisaran 23-30. Pada pengamatan pertemuan III tidak dilakukan 

pengamatan terhadap langkah-langkah pemecahan masalah. Informasi 

keterlaksanaan langkah-langkah pemecahan masalah diperoleh dari LTS yang 

dikumpulkan siswa. Berdasarkan  LTS tampak bahwa setiap langkah pemecahan 

masalah dilaksanakan oleh semua siswa. Selanjutnya akan dibahas hasil 

pengamatan aktivitas yang menjadi indikator kemandirian belajar siswa, yakni 

aktivitas yang dimaksudkan untuk dibiasakan pada siswa agar menjadi kebiasaan 

guna menumbuhkan kemandirian belajar siswa. 

Kegiatan yang dibiasakan pada siswa yang dimaksudkan untuk 

mengembangkan inisiatif belajarnya adalah (1) partisipasi siswa dalam 

mengerjakan LKS dan LTS; (2) mengerjakan tugasnya dalam kelompok; (3) 

inisiatif bertanya pada guru; (4) mengajukan diri untuk presentasi; (5) 

memberikan saran, mengemukakan pendapat, atau memberi tanggapan terhadap 

presentasi kelompok; (6) menyatakan simpulan dari materi pembelajaran; dan (7) 

menjawab pertanyaan guru sebagai bentuk refleksi. 

Pada pertemuan I rata-rata skor pengamatan aktivitas siswa pada kegiatan 

tersebut pada paragraf sebelumnya adalah 3,5. Ini menunjukkan bahwa inisiatif 

belajar siswa dalam kategori baik dengan jumlah siswa yang aktif  pada kisaran 
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16-22. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa siswa memerlukan 

dorongan lebih untuk memberikan saran, mengemukakan pendapat, atau memberi 

tanggapan terhadap presentasi kelompok; serta menyatakan simpulan dari materi 

pembelajaran karena jumlah siswa yang aktif pada kegiatan tersebut lebih rendah 

jika dibandingkan dengan kegiatan yang lain, kisarannya berturut-turut adalah 16-

22 dan 8-15 sedangkan pada kegiatan yang lain kisarannya antara 23-30. 

Pada pertemuan II rata-rata skor pengamatan aktivitas indikator inisiatif 

belajar pada pertemuan ini  adalah 3, 67. Kisaran jumlah siswa yang 

melaksanakan aktivitas masih sama dengan yang di pertemuan II, namun rata-

ratanya mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang aktif pada aktivitas 

memberikan saran, mengemukakan pendapat, atau memberi tanggapan terhadap 

presentasi kelompok masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yakn 16-22 

sedangkan pada aktivitas menyatakan simpulan dari materi pembelajaran 

mengalami peningkatan menjadi kisaran 16-22 siswa dari yang sebelumnya 8-15 

siswa. Pada pertemuan ini terjadi penurunan jumlah siswa yang mengajukan diri 

untuk mempresentasikan LKS 2 dan LTS 2. Kegiatan yang diamati pada aspek 

inisiatif belajar pada pertemuan II dan III bertambah dua kegiatan, yakni (1) 

mengerjakan soal yang ditugaskan; dan (2) membuat mind map. Pada pertemuan 

II jumlah siswa yang mengumpulkan tugas berupa menyelesaikan soal yang 

ditugaskan pada pertemuan sebelumnya sejumlah 16-22 siswa. Pada pertemuan III 

jumlah siswa yang mengerjakan tugas sejumlah 25 siswa. Pada pertemuan II 

jumlah siswa yang mengumpulkan mind map sejumlah 23 siswa. Pada pertemuan 
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III, jumlah siswa yang mengumpulkan mind map sejumlah 13 siswa. Sehingga 

total siswa yang menyelesaikan tugas mind map adalah 36 siswa. 

Selain dua aktivitas tersebut, pada pertemuan III ditambahkan pula 

aktivitas lain yang mewakili inisiatif belajar, yakni mencatat hal-hal yang 

dianggap penting. Pada pertemuan III semua siswa yang aktif mencatat penjelasan 

guru saat guru menjelaskan dengan sejumlah 5 siswa sangat aktif mencatat, 20 

siswa cukup aktif mencatat, dan 13 siswa kurang aktif mencatat. Semua siswa 

juga berdikusi dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok, namun dengan tingkat 

keaktifan yang berbeda, yakni sejumlah 13 siswa sangat aktif, 22 siswa cukup 

aktif, dan 3 siswa kurang aktif. Hasil pengamatan pada keaktifan siswa bertanya 

pada teman atau guru tentang materi yang belum dipahami memberikan hasil 

yang hampir sama dengan 11 siswa sangat aktif bertanya, 24 siswa cukup aktif 

bertanya, dan 3 siswa yang kurang aktif bertanya. Hasil pengamatan aktivitas 

siswa untuk indikator kemandirian belajar yang lain dijabarkan pada paragraf-

paragraf  selanjutnya. 

Indikator siswa mendiagnosis kebutuhan belajar adalah keantusiasan 

siswa dalam belajar. Pada pertemuan  I dan II jumlah siswa yang antusias dalam 

belajar sama, yakni pada kisaran 23-30 siswa. Tidak ada peningkatan kisaran 

jumlah siswa, namun antusiasme siswa stabil dan masuk kategori sangat baik. 

Jumlah siswa yang antusias pada pembelajaran sudah lebih dari 50% jumlah siswa 

dari pertemuan pertama dikarenakan model pembelajaran PBL dengan teknik 

radiant thinking adalah sesuatu yang baru, sehingga menarik perhatian siswa. 

Penyebab lainnya adalah karena diberikannya penguatan dan motivasi oleh guru 
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kepada siswa. Pada pertemuan III,  jumlah siswa yang antusias dalam belajar 

sejumlah 34 siswa. 

Indikator siswa menetapkan target belajar adalah siswa menuliskan target 

nilai minimal yang ingin dicapai. Pada pertemuan I jumlah siswa yang menuliskan 

target nilai minimal yang ingin dicapai pada lembar LKS dan LTS adalah 16-22 

siswa. Pada pertemuan II jumlah siswa yang menuliskan target nilai minimal yang 

ingin dicapai pada lembar LKS, LTS, atau tugas rumah adalah 23-30 siswa. Pada 

pertemuan III jumlah siswa yang menuliskan target nilai minimal yang ingin 

dicapai pada lembar LKS, LTS, atau tugas rumah adalah  37 siswa. 

Indikator siswa memonitor, mengatur, dan mengontrol adalah 

mengontrol proses pembelajaran di kelas- siswa dapat memilih untuk menyimak 

penjelasan guru dan presentasi kelompok lain. Pada pertemuan I jumlah siswa 

yang menyimak penjelasan guru dan presentasi kelompok lain sejumlah 23-30 

siswa. Pada pertemuan II kisaran jumlah siswa yang menyimak penjelasan guru 

dan presentasi kelompok lain sama seperti pada pertemuan II. Pada pertemuan III 

jumlah siswa yang menyimak penjelasan guru dan presentasi kelompok lain 

sejumlah 36 siswa, serta 2 siswa yang kurang memperhatikan. 

Indikator self eficacy siswa adalah siswa mengerjakan soal kuis dengan 

jujur dan percaya diri. Namun, dikarenakan kuis tidak dilaksanakan, maka tidak 

diperoleh informasi mengenai self eficacy siswa. Pengamatan pada pertemuan III 

kuis juga tidak terlaksana, sehingga untuk mendapatkan informasi mengenai self 

eficacy siswa berdasarkan hasil pengamatan dilakukan pengamatan pada saat 

siswa melaksanakan tes kemampuan problems solving dengan indikator 
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ketenangan siswa saat mengerjakan soal tes. Hasil pengamatan menunjukkan 4 

siswa tenang, 19 siswa cukup tenang, dan 15 siswa kurang tenang dalam 

mengerjakan tes. 

Berdasarkan penjabaran hasil pengamatan aktivitas pada langkah –

langkah pemecahan masalah dan kemandirian belajar tampak bahwa terjadi 

peningkatan keaktifan siswa pada tiap pertemuannya. Pernyataan ini mendukung 

dan didukung oleh persentase aktivitas siswa yang meningkat pula pada tiap 

pertemuan. Sehingga dapat dinyatakan pula bahwa siswa semakin aktif dan 

antusias dalam  melaksanakan pemecahan masalah dan kemandirian belajar siswa 

semakin meningkat. 

4.1.2.9 Analisis Hasil Penilaian Mind Map Siswa Kelas Eksperimen 

Berikut ini adalah informasi persentase kumulatif siswa yang membuat 

mind map pada tiap pertemuan.  

Tabel 4.7 Persentase Siswa yang Membuat Mind Map 

No. Pertemuan Jumlah Total Mind 

Map 

% 

1. II 23 60,53 

2. III 36 94,74 

Pada pertemuan II jumlah siswa yang mengumpulkan mind map adalah 23 anak 

atau 60,53%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa aktif dalam melaksanakan tugas 

dan merupakan partisipan yang baik dalam penelitian ini. Pada pertemuan III 13 

siswa mengumpulkan mind map, sehingga persentase siswa yang mengumpulkan 

mind map bertambah menjadi 94,74%. 

Berikut ini adalah jumlah siswa pada tiap level di tiap indikator penilaian 

mind map. dari produk mind map akhir yang dibuat siswa dan telah direvisi oleh 
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siswa selama prosesnya. Hasil mind map siswa dapat dilihat pada lampiran 60. 

Evaluasi mind map secara lengkap dapat dilihat pada lampiran 61. Sebagai catatan 

persentase di sini tidak memperhitungkan dua sampel siswa yang tidak membuat 

mind map. 

Tabel 4.8 Persentase Pencapaian Tiap Indikator Penilaian Mind Map 

Ko

de 
Indikator 

Jumlah Siswa 

% 

Level 

4 

(San

gat 

Baik) 

Level 

3 

(Baik

) 

Level 

2 

(Cuk

up 

baik) 

Level 

1 

(Kura

ng 

baik) 

A Penggunaan 

Kertas 

34 0 2 0 94 

B Kedalaman 

materi 

2 16 17 0 63 

C Kata Kunci 0 20 14 1 62 

D Warna 8 10 15 2 65 

E Gambar 4 30 1 0 75 

F Cabang 4 10 18 3 59 

Dari tabel 4.8. diketahui bahwa siswa mematuhi aturan pembuatan mind 

map. Siswa menggunakan kertas polos dengan orientasi landscape. Hal ini 

tampak dari persentase pencapaian sebesar 94%. Indikator dengan persentase 

terendah adalah cabang, yakni sebesar 59%. Berdasarkan rinciannya tampak 

bahwa sebagian besar siswa berada di level 2, 3, dan 4. Hanya tiga siswa yang 

berada pada level 1 (kurang baik). Sehingga dapat dinyatakan bahwa siswa dapat 

membuat cabang dengan baik. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa mind 

map buatan siswa sudah baik. 
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4.2 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model PBL dengan 

teknik radiant thinking terhadap kemampuan problems solving dan kemandirian 

siswa pada pembelajaran bangun ruang. Pengembangan kemampuan problems 

solving dan kemandirian belajar dan pencapaian ketuntasan belajar pada aspek 

kognitif dan afektif tersebut menjadi pokok bahasan pada penelitian ini. 

Pertemuan I kelas uji coba 1 dilaksanakan pada 18 Mei 2015. Materi 

pembelajarannya adalah luas permukaan prisma dan limas. Pelaksanaan 

pembelajaran berpedoman pada RPP pertemuan pertama. RPP pertemuan pertama 

dapat dilihat pada lampiran 2. Kendala pertama yang dihadapi guru adalah pada 

saat penyusunan kelompok. Banyak siswa yang protes dengan pembagian 

kelompok yang dilakukan guru, sehingga kelas menjadi tidak kondusif. 

Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberi pengertian pada siswa 

sehingga mereka menerima kelompoknya masing-masing. Pada pertemuan 

pertama ini siswa masih kesulitan dalam mengisi LKS dan menyelesaikan LTS. 

Dibutuhkan waktu yang lama untuk siswa menyelesaikan LKS. Hal ini 

dikarenakan isian pada LKS pertemuan I yang paling banyak, dikarenakan terdiri 

dari dua sub materi dan berorientasi pada penemuan konsep, yang jarang 

dilakukan oleh siswa. Pada pertemuan pertama ini siswa masih enggan 

menuliskan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan dan ingin langsung 

menghitung penyelesaiannya. Namun, dikarenakan siswa belum terbiasa 

menghadapi tipe soal pemecahan masalah siswa kesulitan untuk menentukan 

rumus apa yang harus digunakan, karena masalah yang disajikan tidak dapat 
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langsung diselesaikan dengan rumus yang telah dipelajari. Sehingga guru 

memberikan dorongan pada siswa untuk benar-benar memahami masalahnya 

dahulu dan membiasakan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Serta memberikan bimbingan dalam menyusun rencana penyelesaian. Kesulitan 

pada langkah merencanakan penyelesaian dikarenakan siswa masih fokus pada 

satu materi, yakni prisma dan limas dan tidak mengaitkan dengan materi lain, 

yakni teorema pythagoras yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Pada 

langkah melaksanakan rencana penyelesaian siswa tidak mengalami banyak 

kesulitan jika sudah tahu rumus apa yang harus digunakan. Pada langkah 

memeriksa kembali, banyak siswa yang belum menuliskan simpulan dari jawaban. 

Seperti halnya pengisian LKS, pengisian LTS memerlukan waktu yang lebih lama 

dari yang direncanakan. Akibatnya kuis pada pertemuan pertama ini tidak dapat 

dilaksanakan. Sehingga kegiatan pemecahan masalah yang perlu ditingkatkan 

pada pertemuan pertama ini adalah pada langkah merencanakan penyelesaian 

masalah dan memeriksa kembali. Pada aspek kemandirian belajar, kegiatan yang 

perlu ditingkatkan adalah adalah pada inisiatif belajar dalam melaksanakan tugas 

dalam kelompok, karena pada setiap kelompok masih ada siswa yang tidak 

berpartisipasi menyelesaikan LKS dan LTS meskipun sudah diberi penguatan 

oleh guru dengan berbagai alasan, diantaranya tidak menyukai matematika dan 

belum memahami materi. Bukti pelaksanaan dapat dilihat pada lampiran 56. 

Pertemuan II pada kelas uji coba 1 dilaksanakan pada 20 Mei 2015. 

Materi pembelajarannya adalah volume prisma. Waktu pengisian LKS pada 

pertemuan ini lebih singkat daripada pertemuan pertama dikarenakan materi yang 
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diajarkan satu subbab saja. Pada kegiatan pemecahan masalah siswa sudah 

membiasakan diri menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Namun, siswa masih mengalami kesulitan pada langkah merencanakan 

penyelesaian masalah. Hal ini disebabkan siswa belum mampu mengaitkan 

masalah yang ditanyakan dengan materi volume prisma. Sehingga guru 

memberikan bimbingan pada siswa dalam merencanakan penyelesaian dengan 

memberikan petunjuk yang dituliskan di papan tulis. Pada tahap pelaksanaan 

rencana penyelesaian, siswa kesulitan melakukan perhitungan karena bilangan 

yang digunakan pada soal di LTS yang dianggap sukar bagi siswa. Pada tahap 

memeriksa kembali, siswa sudah membiasakan menuliskan simpulan jawabannya. 

Pada pertemuan ini waktu mengajar dikurangi, karena pada pagi hari dilaksanakan 

upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada aspek 

kemandirian, banyak siswa yang belum mengerjakan tugas rumah yang diberikan 

pada pertemuan pertama, yakni soal uji kompetensi 4 hal. 236 no. 3 dan 5 serta 

mind map. Sehingga banyak waktu yang dihabiskan untuk membahas soal 

tersebut. Ditambah waktu mengajar dikurangi menyebabkan siswa tidak 

melaksanakan presentasi dan diskusi serta kuis yang direncanakan tidak dapat 

terlaksana, sehingga guru menjadikan soal kuis sebagai tugas rumah pada 

pertemuan berikutnya dan hasil pemecahan masalah siswa akan dipresentasikan 

dan dibahas pada pertemuan berikutnya. Bukti pelaksanaan pada lampiran 56. 

Pertemuan III di kelas uji 1 dilaksanakan pada 23 Mei 2015. Materi 

pembelajarannya adalah volume limas. Guru mengingatkan siswa pada materi 

luas segiempat, yakni persegi dan belah ketupat yang akan digunakan pada 
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penyelesaian masalah. Pada pertemuan ketiga ini siswa sudah mulai terbiasa 

dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Siswa sudah mampu 

melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah. Bimbingan masih perlu 

dilakukan dikarenakan siswa masih kesulitan memahami nama-nama dari unsur-

unsur pada limas. Pada soal no. 1 di LTS yang dapat dilihat pada lampiran 18, 

disebutkan panjang kaki sisi tegak, siswa bingung karena tidak menemukan istilah 

tersebut di buku paket. Pada aspek kemandirian belajar, pada pertemuan ketiga ini 

siswa mengumpulkan mind map namun, hanya 22 dari 36 siswa saja yang 

mengumpulkan. Bukti pelaksanaan pada lampiran 56. 

Pada pertemuan IV dilaksanakan tes kemampuan problems solving siswa. 

Alokasi waktu kurang lebih 5 menit digunakan guru untuk membuka dan 

membagikan soal dan lembar jawab tes, sedangkan alokasi waktu siswa untuk 

mengerjakan tes kurang lebih 75 menit. Dikarenakan keterbatasan waktu dan 

dengan pertimbangan siswa membutuhkan waktu istirahat setelah tes, maka guru 

membagikan angket kepada siswa pada pada waktu istirahat berikutnya untuk 

diisi di rumah dan dikumpulkan keesokan harinya sebelum jam pertama. Pada 

pertemuan IV ini terdapat satu siswa yang tidak hadir di sekolah, sehingga tidak 

dijadikan sebagai sampel. 

Pertemuan I di kelas uji coba 2 dilaksanakan pada 18 Mei 2015. guru 

mengingatkan siswa pada luas bidang bangun datar, yakni segitiga dan segiempat. 

Selanjutnya guru menerangkan tentang rumus luas permukaan prisma dan limas 

dan memberikan contoh soal dengan melibatkan siswa dalam mengerjakan contoh 

melalui tanya jawab. Siswa mendengarkan dan menjawab pertanyaan guru. 
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Kemudian guru mengonfirmasi pemahaman siswa melalui tanya jawab dan 

mendorong siswa untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami. 

Selanjutnya guru meminta siswa mengerjakan soal. Setelah selesai dikerjakan 

guru menawarkan pada siswa untuk menuliskan jawabannya di papan tulis dan 

guru memeriksa hasil jawaban dan mengonfirmasi jawaban yang benar dengan 

melibatkan siswa melalui tanya jawab. Selanjutnya guru memberikan tugas rumah 

berupa soal yang harus dikerjakan. Bukti pelaksanaan pada lampiran 78. 

Pembelajaran II pada kelas uji coba 2 dilaksanakan pada 19 Mei 2015. 

Pada awal kegiatan guru memeriksa apakah siswa mengerjakan tugas rumah atau 

tidak dengan berkeliling setelah sebelumnya menunjuk salah satu siswa untuk 

menuliskan jawabannya di papan tulis. Kemudian guru mengonfirmasi jawaban 

dan melanjutkan pembelajaran yang diawali dengan mengingatkan siswa tentang 

volume balok. Lalu, guru menjelaskan materi volume prisma serta memberi 

contoh soal. Langkah-langkah selanjutnya sama dengan langkah pada pertemuan 

pertama. Bukti pelaksanaan pada lampiran 78. 

Pertemuan III pada kelas uji coba 2 dilaksanakan pada 25 Mei 2015. 

Langkah pembelajaran yang dilaksanakan sama seperti pada pertemuan kedua 

dengan materi pembelajaran adalah volume limas. Pada pertemuan keempat, guru 

memberikan tes dengan waktu pelaksanaan kurang lebih 40 menit. Pada 

pertemuan keempat ini, terdapat satu siswa yang tidak mengikuti tes, sehingga 

siswa tersebut tidak dijadikan sampel. Bukti pelaksanaan penelitian pada lampiran 

78. 
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4.2.1 Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Pada model PBL peran guru tidak lagi menjadi sumber informasi, 

melainkan sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan pembimbing yang 

mengarahkan siswa untuk mampu menemukan jawaban berdasarkan pengetahuan, 

pengalaman, dan kemampuan yang telah dimiliki siswa. Pembelajaran berpusat 

pada siswa. Siswa belajar dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan 

penyelesaian dari masalah yang disajikan. Masalah disajikan dalam LTS, yang 

dirancang sedemikian rupa dan disajikan langkah-langkah penyelesaian masalah 

yang harus dilakukan siswa. Langkah-langkah pemecahan masalah yang 

digunakan adalah langkah-langkah pemecahan masalah oleh Polya. Sebelum 

siswa dapat melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah, penyelidikan 

dengan mengumpulkan informasi terkait masalah perlu dilakukan oleh siswa. 

Pengumpulan informasi dipandu dengan LKS yang disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat membantu siswa untuk menemukan kembali konsep dari materi 

dengan melakukan manipulasi simbolik sehingga siswa dapat benar-benar 

memahami konsep tersebut tidak hanya sekadar menghafalkan informasi. Oleh 

karena itu, agar siswa dapat memperoleh pengetahuan baru siswa harus aktif 

dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori kontruktivisme Piaget yang 

menyatakan bahwa agar siswa memperoleh pengetahuan siswa harus aktif 

mengkontruksi informasi yang diperoleh. Selanjutnya perwakilan kelompok 

menyajikan jawaban dari masalah dan dilaksanakan diskusi kelas. Diskusi 

kelompok dan diskusi kelas memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan 

interaksi sosial. Hal ini sesuai dengan teori Piaget, bahwa belajar melalui interaksi 
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sosial dapat mengembangkan kognitif. Pada setiap langkah pembelajaran guru 

memberikan bimbingan pada siswa. Pelaksanaan diskusi kelompok dan 

pemberian bimbingan oleh guru sesuai dengan teori Bruner bahwa seorang siswa 

memerlukan bantuan dari guru atau orang yang lebih mampu untuk mengatasi 

masalah dan menguasai keterampilan yang sedikit di atas tingkat 

perkembangannya. 

Pada penelitian ini penggunaan teknik radiant thinking diwujudkan 

melalui pembuatan mind map. Siswa membuat mind map dari materi prisma dan 

limas. Mind map yang dibuat siswa digunakan oleh siswa untuk belajar di rumah. 

Tidak digunakannya mind map dalam proses belajar mengajar di kelas 

dikarenakan keterbatasan waktu penelitian dan proses untuk membuat mind map 

membutuhkan waktu yang lama. Selain itu siswa baru mengenal mind map, 

sehingga belum memungkinkan untuk menggunakannya untuk mencatat dalam 

diskusi. Namun, penggunaan mind map untuk merangkum materi dan 

menggunakannya untuk belajar mandiri di rumah ini sudah dapat disebut bahwa 

mind map digunakan dalam pembelajaran. Hal ini berdasarkan pendapat Boyson 

(2009), sebagaimana dikutip dari ThinkBuzan.com, bahwa penggunaan mind map 

dalam mengajar dan pembelajaran dapat dilakukan dengan mengenalkan mind 

map sebagai format pembuatan catatan untuk siswa. 

Secara umum pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen baik. 

Setiap fase-fase pada model pembelajaran terlaksana. Persentase keterlaksanaan 

aktivitas pembelajaran pada kelas eksperimen adalah 74,48 %. Rata-rata skor 

aktivitas guru dalam pembelajaran menggunakan model PBL dengan teknik 
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radiant thinking adalah 3,72 dengan kategori baik. Dapat dilihat pula bahwa 

aktivitas guru mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut  dikarenakan pada 

setiap pertemuan dilakukan evaluasi berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa 

dan guru untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa guru semakin baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Hasil 

pengamatan aktivitas guru dapat dilihat pada lampiran 59. 

Pertemuan I dilaksanakan pada 19 Mei 2015. Peneliti memulai mengajar 

dari materi luas permukaan prisma dan limas dengan berbantuan LKS 1 dan LTS 

1. LKS yang digunakan disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa 

memiliki pengalaman siswa untuk menemukan konsep luas permukaan dan 

volume prisma serta limas dengan melakukan manipulasi simbolik. Pada LKS 

siswa diingatkan kembali dengan materi sebelumnya, yakni pengertian dan unsur-

unsur prisma serta limas. Selain itu siswa juga diingatkan dengan materi luas dan 

keliling bangun datar yang menjadi materi prasyarat bagi materi luas permukaan 

prisma dan limas. Hal ini berdasarkan teori belajar bermakna Ausubel, bahwa agar 

terjadi pembelajaran bermakna, informasi dan konsep harus dikaitkan dengan 

konsep-konsep yang telah ada. Pengaitan konsep yang dapat menambah 

pemahaman siswa terhadap suatu konsep, sehingga diharapkan siswa tidak hanya 

menghafal. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada pembelajaran di kelas uji coba 1, 

guru berusaha mengefisienkan waktu pelaksanaan pembentukan kelompok, 

pembagian tugas dalam kelompok, serta penyelesaian LKS dan LTS agar kuis 

dapat dilaksanakan dan sebelum menyajikan masalah guru mengingatkan siswa 
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pada teorema Pythagoras melalui serangkaian tanya jawab dan menuliskannya di 

papan tulis. Hasilnya pembagian kelompok di kelas eksperimen dilaksanakan oleh 

guru dengan lebih jelas, terarah dan runtun sehingga keadaan kelas lebih kondusif 

dan waktu yang digunakan lebih sedikit jika dibandingkan saat di kelas uji coba 1. 

Selain itu pada tahap penyelesaian LTS siswa lebih mudah memahami soal karena 

di awal sudah diingatkan kembali dengan materi yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan soal. Ini sesuai dengan pendapat  Ausubel bahwa siswa informasi 

atau konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada. 

Namun, pada pertemuan I ini siswa masih kesulitan dalam mengisi LKS 

1 dikarenakan siswa belum terbiasa mengkontruksi pengetahuannya sendiri. Guru 

sebagai fasilitator, membimbing siswa dengan mengarahkan agar siswa membaca 

dan memahami materi luas permukaan prisma serta limas pada buku paket BSE 

hal 232 yang ditulis pada langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang 

dicantumkan pada LKS 1. Selain itu saat siswa mengajukan suatu pertanyaan, 

guru tidak langsung menjawabnya. Melainkan mengarahkan siswa untuk 

menjawab sendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. LTS-nya pun 

disusun terdiri dari soal-soal yang terkait dengan masalah dunia nyata, sehingga 

tidak terlalu abstrak bagi siswa. Selain itu guru memotivasi siswa untuk 

berpartisipasi dalam pengisian LKS dan LTS dan dan memberi penguatan dengan 

meminta siswa untuk menandai nama teman dalam kelompoknya yang tidak 

melaksanakan tugasnya. Namun, sama seperti pada kelas uji coba 1, tidak semua 

kegiatan yang direncanakan dalam RPP dapat dilaksanakan. Hambatannya masih 

sama, yakni waktu pembelajaran terbatas. Diskusi yang menyita banyak waktu 
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menyebabkan kuis yang direncanakan dilaksanakan pada tiap pertemuan untuk 

mengukur kemampuan problems solving siswa tidak terlaksana. Sehingga peneliti 

memutuskan jika kuis tidak terlaksana maka soal kuis akan digunakan sebagai 

tugas rumah bagi siswa. Pertemuan pertama ini dilaksanakan di jam terakhir. 

Peneliti memanfaatkan waktu di luar waktu pembelajaran untuk menjelaskan cara 

pembuatan dan penggunaan mind map dengan menanyakan kesediaan siswa yang 

disanggupi oleh siswa. 

Pertemuan II pada kelas eksperimen dilaksanakan pada 23 Mei 2015. 

Materi pembelajarannya adalah volume prisma. Pada awal pertemuan ini guru 

meminta siswa untuk mengumpulkan mind map dan membahas tugas rumah pada 

pertemuan 1. Ada 23 siswa yang mengumpulkan mind map. Berdasarkan 

pelaksanaan pertemuan II di kelas uji coba 1, diketahui bahwa siswa mengalami 

kesulitan pada bilangan yang digunakan pada LTS. Berdasarkan pertimbangan 

bahwa siswa kesulitan untuk melakukan pembulatan dan perhitungan bentuk akar 

dan soal tersebut memfasilitasi siswa untuk menambah pengetahuan dan 

memberikan pengalaman melakukan perhitungan terkait pembulatan bilangan 

desimal dan perhitungan bentuk akar, peneliti memutuskan tidak mengubah 

bilangan pada LTS. Ini memberi konsekuensi guru harus mengingatkan siswa 

pada materi pembulatan bilangan desimal dan perhitungan bentuk akar serta 

penyelesaian dan diskusi LKS dan LTS akan membutuhkan waktu yang lama. Hal 

ini berakibat kuis di pertemuan ini kembali tidak terlaksana dan soal kuis 

dijadikan tugas rumah bagi siswa. Terkait dengan kesulitan siswa untuk 

mengaitkan masalah dengan materi guru memberikan petunjuk bagi penyelesaian 
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masalah. Pada pertemuan kedua ini siswa aktif bertanya dan berpartisipasi 

menyelesaikan tugasnya dalam kelompok. 

Pertemuan III pada kelas eksperimen dilaksanakan pada 26 Mei 2015. 

Materi pembelajarannya adalah volume limas. Pada pertemuan ketiga ini beberapa 

siswa masih mengalami kesulitan dengan tugas rumah yang diberikan, sehingga 

tugas rumah dibahas bersama. Pada pertemuan ini juga guru menyampaikan hasil 

evaluasi terhadap mind map buatan siswa yang dikumpulkan pada pertemuan II. 

Berdasarkan pelaksanaan pertemuan III di kelas uji coba 1 dan hasil evaluasi mind 

map guru membagikan mind map buatan siswa, dan meminta siswa untuk 

memperbaiki sesuai dengan ketentuan mind map di buku panduan dan melengkapi 

materi serta menekankan pada siswa untuk membaca materi prisma dan limas 

dalam buku paket dalam membuat mind map. Pada pertemuan III ada 12 siswa 

yang mengumpulkan mind map. Mind map yang baru dikumpulkan siswa tidak 

langsung dikembalikan untuk keperluan evaluasi. Mind map akan dikembalikan 

pada siswa di hari lain sebelum pertemuan selanjutnya agar dapat digunakan 

untuk belajar sebelum menghadapi tes. Pada pertemuan III ini guru mengingatkan 

siswa pada unsur-unsur limas dan rumus luas daerah belah ketupat dan sifat belah 

ketupat. Siswa sudah mulai terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Aktivitas siswa meningkat dibandingkan dengan pertemuan 

sebelumnya. Siswa sudah mampu melaksanakan langkah-langkah pemecahan 

masalah. Guru semakin mengurangi intensitas bimbingan dibandingkan pada 

pertemuan sebelumnya. Namun tetap mengawasi kegiatan diskusi siswa. Setelah 

siswa mempresentasikan jawabannya guru memberi penguatan terhadap jawaban 
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siswa. Pada pertemuan ini kuis tidak dilaksanakan dan soal kuis dijadikan tugas 

rumah untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya setelah tes. 

4.2.2 Hasil Tes Kemampuan Problems Solving Siswa yang Dikenai Model 

PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Hasil analisis data tes kemampuan problems solving menunjukkan bahwa 

skor kemampuan problems solving siswa kelas eksperimen mencapai KKM yang 

ditetapkan, yakni 70. Berdasarkan uji proporsi, kelas eksperimen juga mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal pada tes kemampuan problems solving. 

Hasil tersebut diperoleh karena pembelajaran menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking memberi pengalaman pada siswa untuk 

melaksanakan pemecahan masalah dan melatih kemampuan problems solving-nya 

melalui masalah-masalah non rutin yang disajikan dalam LTS. Siswa juga terbiasa 

melakukan kegiatan pemecahan masalah secara individu melalui tugas rumah 

berupa soal bertipe masalah yang diberikan oleh guru. Soal-soal tipe masalah ini 

menjadi hal baru bagi siswa, karena dalam pembelajaran mereka terbiasa 

menyelesaikan soal-soal rutin saja. Selain itu diskusi kelompok dan kelas yang 

dilakukan siswa memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan interaksi 

sosial, bertukar pikiran dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah, serta 

menambah wawasan siswa mengenai beragam cara penyelesaian masalah  yang 

dapat dilakukan. Pengalaman siswa dalam menyelesaikan LKS, LTS, dan diskusi 

mengakibatkan berkembangnya kognitif siswa kelas eksperimen. 

Hasil uji hipotesis 1 tersebut didukung oleh hasil pengamatan aktivitas 

siswa yang menunjukan bahwa persentase aktivitas siswa semakin meningkat. 

Sehingga dapat dinyatakan pula bahwa siswa semakin aktif dan antusias dalam  
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melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap pertemuan 

siswa aktif mengumpulkan informasi, menyusun pengetahuannya, melaksanakan 

langkah-langkah pemecahan masalah, dan berdiskusi sehingga pengetahuan siswa 

terhadap prisma dan limas serta kemampuan kognitif siswa, khususnya 

kemampuan problems solving pun berkembang. 

Selain didukung oleh hasil pengamatan aktivitas siswa, hasil uji hipotesis 

1 juga didukung oleh penugasan mind map. Berdasarkan evaluasi mind map yang 

dapat dilihat pada lampiran 61 diketahui bahwa pada pertemuan II jumlah siswa 

yang mengumpulkan tugas mind map adalah 60,51% atau 23 siswa. Pada 

pertemuan III jumlah siswa kumulatif siswa yang mengumpulkan tugas mind map 

adalah 94,74% atau 36 siswa. Berikut ini adalah contoh mind map buatan siswa. 

  

(a) 
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(b) 

Gambar 4.1 Mind Map Siswa 

Pada gambar 4.1 siswa mematuhi aturan pembuatan mind map. Siswa 

menggunakan kertas polos dengan orientasi landscape. Mind map pada gambar 

4.1 menunjukkan banyak konten materi dan pengembangan ide menunjukkan 

pemahaman yang mendalam. Sehingga pada indikator kedalaman materi mind 

map di atas ada di level 4 (sangat baik). Ide sudah dituliskan dalam bentuk kata 

kunci, namun masih ada frasa yang digunakan. Sehingga pada indikator kata 

kunci mind map di atas ada di level 3 (baik). Dilihat dari warna, siswa sudah 

menggunakan lebih dari satu warna, setiap cabang utama sudah menggunakan 

warna yang berbeda, dan informasi yang berkaitan erat mempunyai warna yang 

sama.Ini menunjukkan bahwa indikator warna sudah dipenuhi siswa dengan 

sangat baik. Mind map siswa sudah menggunakan gambar yang berkaitan dengan 

ide, menonjol dan memahamkan/memperjelas ide. Ini menunjukkan bahwa 
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gambar yang dibuat siswa sudah sangat baik. Cabang yang dibuat siswa juga 

sudah memenuhi aturan mind map, yakni melengkung, menyebar ke segala arah 

dan semakin mendekati pusat mind map semakin tebal, sedangkan semakin 

menjauhi garis cabang semakin tipis, serta kemiringannya pun tidak lebih dari 45°. 

Ini menunjukkan bahwa cabang buatan siswa sudah sangat baik. Dari analisis 

hasil penilaian mind map diketahui bahwa mind map buatan siswa sudah baik, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam membuat mind map 

sudah baik pula. 

Pada saat siswa membuat mind map, siswa akan membaca materi prisma 

dan limas untuk mengetahui gambaran secara umum dari materi prisma dan limas. 

Kemudian saat siswa mencari kata kunci, siswa membaca untuk kedua kalinya. 

Tanpa sadar siswa telah melakukan pengulangan belajar sebanyak dua kali. Jika 

dibandingkan dengan belajar biasa, membaca dua kali berturut-turut sudah 

membosankan dan melelahkan bagi otak. Selanjutnya pada saat siswa menyusun 

kata kunci-kata kunci yang telah ditentukannya menjadi mind map, siswa 

menggunakan otak kirinya untuk menentukan hubungan dan hierarki antar kata 

kunci. Penggunaan gambar dan warna oleh siswa membutuhkan peran otak 

kanannya. Sehingga pembelajaran materi prisma dan limas, suatu materi 

matematika, tidak hanya menggunakan otak kiri saja, namun menggunakan otak 

kanan pula. Menurut Windura (2008b: 60), keseimbangan otak kiri dan kanan 

akan meningkatkan konsentrasi dalam belajar dan sete lah mind map jadi, 

biasanya materi yang dirangkum sudah dimengerti dan dihafal 75%. Pendapat 

tersebut sesuai pendapat Mangen & Velay (2010: 385) bahwa menulis akan 
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mencerdaskan otak dibanding mengetik. Aktivitas menulis menimbulkan 

pengalaman sensorik yang mengaktifkan kedua belahan otak. Proses ini akan 

mendorong kemampuan visual dalam mengenal huruf dan angka. Sehingga 

diharapkan kegiatan membuat mind map akan membantu pemahaman siswa 

dibandingkan dengan mencatat dengan cara biasa, membaca buku yang berisi 

terlalu banyak tulisan atau bahkan merangkum materi dari internet dalam bentuk 

ketikan dengan komputer.  

Berdasarkan proses pembuatan mind map yang dilaksanakan siswa, 

pendapat Windura dan hasil evaluasi mind map dapat disimpulkan bahwa pada 

pertemuan II, 60,51% siswa telah sudah mempunyai informasi, mengerti, dan 

menghafal kurang lebih 75% materi prisma dan limas yang akan diajarkan pada 

pertemuan II dan yang telah diajarkan pada pertemuan I. Sehingga siswa akan 

lebih mudah mempelajari materi volume prisma pada pertemuan II karena telah 

mempelajari materi tersebut saat membuat mind map. Begitupula dapat 

disimpulkan bahwa 94,74% siswa telah sudah mempunyai informasi, mengerti, 

dan menghafal kurang lebih 75% materi prisma dan limas yang akan diajarkan 

pada pertemuan III dan materi prisma dan limas lainnya yang telah dirangkum 

dalam mind map. Sehingga siswa akan lebih mudah mempelajari materi volume 

limas pada pertemuan III karena telah mempelajari materi tersebut dan yang 

terkait saat membuat mind map. Hal ini disebabkan karena saat membuat mind 

map siswa melakukan pengulangan belajar materi prisma dan limas seperti yang 

diuraikan pada paragraf sebelumnya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil 

wawancara terkait pembuatan dan penggunaan mind map siswa yang dapat dilihat 



126 
 

 
 

pada lampiran 66. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 5 dari 6 yang 

diwawancarai menyatakan bahwa mereka  membaca materi prisma dan limas 

dalam buku paket untuk membuat mind map. Siswa menyatakan bahwa mind map 

adalah ringkasan, sehingga jika tidak melihat materi akan sulit untuk membuat 

mind map. Selain itu 5 dari 6 siswa juga menyatakan bahwa lebih mudah 

memahami materi menggunakan mind map. Hal ini sejalan dengan penelitian Toi 

(2009), sebagaimana dikutip dari ThinkBuzan.Com, yang menunjukkan bahwa 

mind map dapat membantu anak mengingat kembali secara lebih efektif daripada 

menggunakan list dengan peningkatan sebesar 32% . 

Berdasarkan penjabaran hasil analisis uji hipotesis 1, analisis hasil 

pengamatan aktivitas siswa, dan analisis hasil mind map dapat disimpulkan bahwa 

model PBL dengan teknik radiant thinking efektif terhadap kemampuan problems 

solving siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yakni (1) penelitian 

Padmavathy & Mareesh (2013) yang menunjukkan bahwa PBL lebih efektif untuk 

mengajar matematika dan dapat menciptakan sejumlah pemikir, pembuat 

keputusan kritikal, dan pemecahan masalah; (2) penelitian Maemanah (2014) 

yang menunjukkan bahwa PBL berpengaruh positif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah dan kemandirian siswa; dan (3) penelitian Yuspriyati (2014) 

yang menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan pemberian tugas 

mind map dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

4.2.3 Kemampuan Problems Solving Siswa Kelas Eksperimen pada  

Pembelajaran Prisma dan Limas Kelas VIII 

Peneliti menganalisis kemampuan problems solving siswa yang 

mendapat skor tertinggi, sedang, dan terendah sebagai berikut. Analisis dilakukan 
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terhadap langkah-langkah pemecahan masalah Polya yakni memahami masalah, 

merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa 

kembali proses dan hasil. 

 

Gambar 4.2 Hasil Pemecahan Masalah Siswa Skor Tertinggi 

Gambar 4.2 adalah salah satu hasil pemecahan masalah siswa yang 

mendapat skor tertinggi pada tes kemampuan problems solving. Pada tahap 

memahami masalah, siswa telah menuliskan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dengan lengkap dan tepat, meskipun dalam menuliskan informasi yang 

diketahui belum menggunakan notasi. Siswa juga mampu membuat gambar yang 

sesuai dan mengidentifikasi alas prisma berbentuk trapesium. Ini menunjukkan 

bahwa siswa benar-benar memahami masalah yang harus diselesaikan. Pada tahap 

merencanakan masalah siswa menentukan rumus yang akan digunakan dengan 

tepat, yakni rumus volume prisma. Siswa juga menggunakan rumus luas 

trapesium untuk menentukan luas alas prisma. Ini menunjukkan bahwa siswa 

mampu menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah baru. Pada 

tahap melaksanakan rencana penyelesaian tampak bahwa siswa mahir berhitung 
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dan teliti dalam melaksanakan perhitungan sesuai dengan rumus yang 

ditentukannya. Siswa juga mampu melakukan konversi hasil dari satuan m
3
 ke 

satuan liter. Pada tahap memeriksa kembali, siswa dapat menyimpulkan jawaban 

dari masalah dan menggunakan satuan dengan tepat. Sehingga siswa mendapatkan 

skor 10. Berdasarkan proses dan hasil penyelesaian masalah yang tampak pada 

gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa siswa mampu menyelesaikan masalah. 

Berikut ini adalah hasil pemecahan masalah siswa dengan skor sedang. 

 

Gambar 4.3 Hasil Pemecahan Masalah Siswa Skor Sedang 

Gambar 4.3 adalah salah satu hasil pemecahan masalah siswa yang 

mendapat skor sedang pada tes kemampuan problems solving. Berdasarkan proses 

dan hasil penyelesaian masalah yang tampak pada gambar 4.3 pada tahap 

memahami masalah, siswa telah menuliskan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan dengan lengkap dan tepat, meskipun dalam menuliskan informasi yang 

diketahui belum menggunakan notasi. Siswa juga mampu membuat gambar yang 

2 



129 
 

 
 

sesuai dan mengidentifikasi alas prisma berbentuk trapesium. Ini menunjukkan 

bahwa siswa benar-benar memahami masalah yang harus diselesaikan. Pada tahap 

merencanakan masalah siswa menentukan rumus yang akan digunakan dengan 

tepat. Siswa juga menggunakan rumus luas trapesium untuk menentukan luas alas. 

Ini menunjukkan bahwa siswa mampu menggunakan pengetahuannya untuk 

menyelesaikan masalah baru. Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian 

tampak bahwa siswa mahir berhitung dan teliti dalam melaksanakan perhitungan 

sesuai dengan rumus yang ditentukannya. Namun, dalam melakukan konversi 

hasil dari satuan m
3
 ke satuan liter belum menghasilkan jawaban yang tepat. Pada 

tahap memeriksa kembali, siswa tidak menyimpulkan jawaban dari masalah. 

Sehingga siswa mendapatkan skor 8. 

 

Gambar 4.4 Hasil Pemecahan Masalah Siswa Skor Terendah 

Gambar 4.4 menunjukkan hasil pemecahan masalah siswa dengan skor 

terendah. Tampak bahwa siswa belum dapat menyelesaikan masalah. Pada tahap 

memahami masalah siswa telah menuliskan informasi yang diketahui dan 

ditanyakan. Namun, informasi yang diketahui tidak ditulis dengan lengkap. Pada 

tahap merencanakan penyelesaian masalah, siswa belum menuliskan rumus yang 

digunakan. Namun, dari gambar 4.4 terlihat ada usaha siswa untuk menyelesaikan 
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masalah dengan menggunakan rumus volume balok. Kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan masalah disebabkan karena siswa belum bisa mengidentifikasi alas 

dari prisma. Siswa belum dapat merencanakan penyelesaian, sehingga siswa juga 

belum melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa kembali. Sehingga 

siswa memperoleh skor 3. 

4.2.4 Kemandirian Belajar Siswa Kelas Eksperimen pada  Pembelajaran 

Prisma dan Limas Kelas VIII 

Berdasarkan pengamatan dan penyebaran angket sebelum penelitian 

berlangsung diketahui bahwa masing-masing siswa memiliki kemampuan dan 

karakter yang berbeda-beda. Sehingga, agar dapat membentuk kemandirian 

belajar siswa diperlukan kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan seluruh 

siswa dengan berbagai karakteristiknya. Kegiatan pembelajaran menggunakan 

model PBL dengan teknik radiant thinking memiliki kegiatan-kegiatan yang 

memungkinkan peserta didik merubah perilaku dan sikapnya sehingga dapat 

membiasakan siswa untuk berperilaku dan bersikap yang mencerminkan 

kemandirian dalam belajar.  

Pada fase menyajikan masalah inisiatif belajar siswa, diagnosis 

kebutuhan belajar, dan kemampuan siswa untuk mengontrol proses pembelajaran 

dikembangkan. Siswa dituntut untuk menyimak penjelasan guru dan antusias 

dalam belajar serta memandang masalah sebagai tantangan dan yakin mampu 

menyelesaikan masalah. Peran guru pada fase ini adalah menyajikan masalah, 

memastikan siswa menyimak, dan memotivasi siswa untuk dapat menyelesaikan 

masalah. 
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Pada fase mengorganisasikan siswa untuk meneliti, siswa dibagi dalam 

kelompok kecil. Inisiatif belajar dan diagnosis kebutuhan belajar siswa 

dikembangkan dengan mendorong siswa untuk memastikan setiap anggota 

kelompok berpartisipasi dalam diskusi dengan melakukan pembagian tugas.  

Pada fase membantu investigasi mandiri dan kelompok, siswa dibiasakan 

untuk memanfaatkan buku paket untuk mencari informasi yang relevan dengan 

permasalahan, sehingga siswa belajar untuk mengembangkan keterampilan 

pencarian informasi. Hal ini sejalan dengan pandapat Boyle, sebagaimana dikutip 

oleh Pranawestu (2012), yang menyatakan bahwa “with PBL methods, students 

learn to identify areas where more knowledge is needed and to pursue self-

directed learning when faced with new problem situations”. 

Pada fase mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit, 

siswa dibiasakan diri untuk menyajikan hasil penyelesaian masalahnya di depan 

kelas atas keinginannya sendiri. Kegiatan ini bermanfaatkan untuk 

mengembangkan inisiatif belajar siswa dan keyakinan diri siswa. Pada fase 

menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa adalah menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah dengan 

menanya dan menanggapi presentasi jawaban dari kelompok lain sehingga 

tercipta diskusi kelompok. Selanjutnya berdasarkan hasil penguatan terhadap 

jawaban siswa dan hasil evaluasi guru meminta siswa untuk mencatat jawaban 

yang benar. Kegiatan ini mengembangkan inisiatif belajar dan keyakinan diri 

siswa.  
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Uraian mengenai pengembangan kemandirian belajar pada langkah-

langkah pembelajaran PBL tersebut sejalan dengan pendapat Hmelo & Lin, 

sebagaimana dikutip oleh Loyens, et. al (2008), yang menyatakan bahwa 

keunggulan PBL tertentu mendukung pengembangan kemandirian belajar. 

Keunggulan tersebut antara lain: sifat dasar PBL yang berpusat pada siswa, fakta 

bahwa siswa mulai bekerja pada suatu masalah sebelum mereka menerima 

masukan kurikulum lainnya, mengenali kekurangan pengetahuan mereka, 

pembangkitan permasalahan belajar mereka sendiri, penyelidikan individu siswa, 

penilaian kritikal pada sumber-sumber bacaan, penerapan pengetahuan baru pada 

masalah. 

Selain kegiatan dalam model PBL dengan teknik radiant thinking 

tersebut, guru juga melakukan tindakan untuk membentuk kemandirian belajar 

siswa. Berikut ini merupakan tindakan dan pengulangan umum yang dilakukan 

guru kepada siswa untuk menginternalisasi karakter mandiri pada tiap pertemuan. 

(1) Menyampaikan tujuan pembelajaran matematika. 

(2) Meminta siswa untuk mencatat hal-hal penting yang terkait dengan pelajaran. 

(3) Memotivasi siswa untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

(4) Mendorong siswa untuk mengetahui gaya belajarnya. 

(5) Meminta siswa untuk mempelajari kembali di rumah apa yang telah dipelajari 

dan mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan sebelumnya 

dengan membuat ringkasan materi dalam bentuk mind map. 

(6) Mengingatkan untuk mengerjakan tugas terstruktur (soal dan mind map) 

sendiri di rumah.  
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Selain tindakan umum di atas, tindakan lainnya juga dilakukan pada 

beberapa subjek penelitian yang belum memperlihatkan perilaku yang diharapkan, 

antara lain sebagaiberikut ini. 

(1) Sejak pertemuan I siswa telah didorong untuk berpartisipasi dan aktif 

menyelesaikan masalah dalam LTS dan mengisi LKS, namun masih banyak 

siswa yang tidak bekerja dan malah mengobrol dengan temannya. Oleh karena 

itu guru meminta siswa untuk menandai nama siswa yang tidak ikut 

mengerjakan, sehingga siswa terdorong untuk mengerjakan tugas. 

(2) Sejak pertemuan I telah diberikan tugas untuk membuat mind map, namun 

pada pertemuan II banyak siswa yang belum membuat mind map dikarenakan 

masih banyak yang masih bingung. Sehingga guru menjelaskan kembali cara 

pembuatan dan penggunaan mind map pada siswa dan memberikan tenggang 

waktu untuk mengumpulkannya pada pertemuan selanjutnya. Namun, pada 

pertemuan II masih ada siswa yang tidak mengerjakan sehingga guru 

mengumpulkan tugas mind map siswa untuk dievaluasi dan mencatat nama 

siswa yang mengumpulkan mind map. Guru tetap memberi kesempatan siswa 

untuk mengumpulkan pada pertemuan III. Pemberian tenggang waktu ini 

dengan alasan siswa belajar materi luas permukaan prisma dan limas di rumah 

saat membuat mind map. 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemandirian belajar tersebut oleh siswa diamati dengan lembar 

pengamatan aktivitas siswa. Pada pertemuan I dan pertemuan II, pengamatan 

dilakukan secara umum, yakni berdasarkan persentase banyak siswa yang 
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melaksanakan kegiatan yang menjadi indikator. Pada pertemuan III pengamatan 

dilakukan pada tiap siswa, karena pada pertemuan III diharapkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pertemuan I dan II sudah dapat 

mengembangkan kemandirian belajar pada tiap siswa. Sehingga hasil pengamatan 

pada pertemuan III ini sudah dapat menjadi gambaran keberhasilan pembiasaan 

kemandirian siswa setelah dikenai pembelajaran menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking. Berdasarkan pengamatan selama tiga pertemuan, 

dapat dilihat bahwa kemandirian siswa mengalami peningkatan dan masuk dalam 

kategori baik. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

kemandirian belajar oleh siswa juga semakin meningkat. 

Selain itu peneliti juga melihat kemandirian siswa berdasarkan hasil 

angket. Berdasarkan analisis dan interpretasi skor angket menunjukkan hasil 

bahwa dari total 38 siswa, terdapat 2 siswa dengan kriteria rendah, 9 siswa dengan 

kriteria sedang, 25 siswa dengan kriteria tinggi, dan 2 siswa dengan kriteria sangat 

tinggi. Hasil analisis data hasil angket juga menunjukkan bahwa rata-rata skor 

kemandirian belajar siswa kelas eksperimen mencapai kriteria yang ditetapkan, 

yakni kriteria sedang. Proporsi siswa yang mencapai kriteria minimal sedang 

adalah 94,74%. Proporsi tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji satu pihak 

kanan dan didapat hasil bahwa proporsi siswa lebih dari 74,5 %, sehingga dapat 

dikatakan bahwa proporsi siswa kelas eksperimen tuntas belajar secara klasikal 

pada aspek kemandirian belajar. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 dan analisis hasis pengamatan aktivitas 

siswa, maka dapat disimpulkan  bahwa model PBL dengan teknik radiant thinking 
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efektif terhadap kemandirian belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Sugandi (2013) bahwa bahwa kemandirian belajar siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan pemecahan masalah lebih baik daripada 

kemandirian belajar siswa yang mendapat pendekatan pembelajaran konvensional.  

Selanjutnya peneliti menghitung persentase pencapaian tiap indikator 

kemandirian belajar untuk mengetahui pada indikator apa yang masih rendah. Hal 

ini dapat menjadi pertimbangan bagi perencanaan pengembangan kemandirian 

belajar siswa pada pembelajaran berikutnya. Persentase pencapaian tiap indikator 

kemandirian belajar dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa persentase terendah adalah pada 

indikator no. 5 dengan persentase 48,42%. Indikator lainnya yang masih di bawah 

rata-rata adalah indikator no. 3, 4 dan 7, dengan persentase berturut-turut 70 %; 

68,63 %; dan 69,74 %. 

Pada indikator no.3 pernyataan yang mewakili adalah “Saya menetapkan 

nilai minimal yang ingin saya capai pada pembelajaran prisma dan limas”. 

Persentase siswa pada indikator tersebut disebabkan kegiatan pembelajaran yang 

dimaksudkan untuk membiasakan perilaku tersebut, yakni kuis, tidak terlaksana. 

Namun persentasenya masih cukup dekat dengan rata-rata dikarenakan peneliti 

menjadikan soal kuis sebagai tugas rumah dan meminta siswa untuk menentukan 

nilai minimal yang ingin dicapai dari jawaban tugas rumah tersebut. Peneliti tidak 

mencatat nilai yang diperoleh siswa saat tugas tersebut dicek pada pertemuan 

selanjutnya. Melainkan menanyakan pada siswa apakah target nilai mereka sudah 

tercapai. Sehingga pada pembelajaran selanjutnya hendaknya kuis dilaksanakan 
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pada tiap pertemuan, agar siswa terbiasa menetapkan target dan tujuan belajar 

mereka serta mengevaluasinya sendiri. Diharapkan dengan begitu kemandirian 

siswa dapat meningkat. 

Pencapaian indikator no.4 adalah yang paling rendah. Pernyataan yang 

mewakili adalah “Saat saya mencoba menyelesaikan soal, saya sering tidak tuntas 

atau tidak selesai”. Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal dikarenakan saat 

siswa belajar mereka hanya fokus pada materi yang sedang dipelajari dan tidak 

mengaitkannya dengan materi yang sudah dipelajari. Hal ini dapat dilihat pada 

isian butir angket ke-18. Pada butir tersebut hanya 8 siswa yang mengaitkan 

materi yang dipelajari dengan materi lainnya yang telah mereka pelajari. 18 siswa, 

hampir separuh jumlah siswa dalam kelas, menyatakan mereka tidak mengaitkan 

materi yang dipelajari dengan materi lainnya yang telah mereka pelajari. Sisanya, 

12 siswa menjawab ragu-ragu. 

4.2.5 Temuan dalam Penelitian 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah tercapainya ketuntasan 

belajar secara klasikal pada aspek kemampuan problems solving dan kemandirian 

belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa siswa 

kelas sampel yang dikenai pembelajaran menggunakan model PBL dengan teknik 

radiant thinking mencapai ketuntasan belajar secara klasikal pada tes kemampuan 

problems solving dan kemandirian belajar siswa, sehingga dapat dinyatakan 

bahwa model PBL dengan teknik radiant thinking efektif terhadap kemampuan 

problems solving dan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran bangun ruang 

kelas VIII. 
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Pelaksanaan model PBL dengan teknik radiant thinking telah dirancang 

sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang 

tak terlaksana atau didapatkan informasi perlunya suatu tambahan kegiatan. 

Perlakuan yang dikenakan pada kelas eksperimen terkait pelaksanaan model PBL 

dengan teknik radiant thinking sehingga mengakibatkan tercapainya ketuntasan 

belajar  secara klasikan pada aspek kemampuan problems solving dan 

kemandirian belajar adalah sebagai berikut. 

(1) Dilaksanakan dalam lima kali pertemuan. Tiga pertemuan pertama untuk 

pembelajaran, satu pertemuan berikutnya untuk tes kemampuan problems 

solving dan pada pertemuan terakhir untuk pelaksanaan tes hasil belajar 

(THB) dan pengisian angket kemandirian belajar. 

(2) Selain mengingatkan siswa pada materi prasyarat untuk materi luas 

permukaan dan volume prisma serta limas, siswa juga diingatkan kembali 

tentang materi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. 

(3) Memberikan tugas merangkum materi prisma dan limas lengkap dalam 

bentuk mind map pada pertemuan I untuk dikumpulkan pada pertemuan 

berikutnya. 

(4) Penjelasan mengenai cara pembuatan mind map dan pembagian lembar 

panduan pembuatan mind map dilaksanakan di luar jam pembelajaran. 

(5) Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintaks PBL. 

(6) Memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dan aktif dalam 

pembelajaran. 

(7) Masalah disajikan dalam LTS (dimaksudkan untuk mengefisienkankan 
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penggunaan waktu) yang disusun sedemikian rupa sehingga siswa 

melaksanakan pemecahan masalah sesuai dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah menurut Polya. LTS dikerjakan siswa setelah siswa 

melengkapi isian dalam LKS yang dimaksudkan untuk membangun 

pengetahuan siswa. 

(8) Tidak dilaksanakan kuis karena keterbatasan waktu. 

(9) Pemberian tugas rumah individu berupa masalah yang harus diselesaikan 

siswa. Soal yang digunakan sebagai tugas adalah soal yang hendaknya akan 

digunakan sebagai soal kuis. Sehingga siswa mendapatkan lembaran soal 

yang berfungsi pula sebagai lembar jawab di mana pada lembaran itu terdapat 

tempat bagi siswa untuk menuliskan target nilai yang ingin diperolehnya.  

(10) Nilai yang diperoleh siswa saat tugas tersebut dicek pada pertemuan 

selanjutnya. Melainkan menanyakan pada siswa apakah target nilai mereka 

sudah tercapai. 

Selain temuan terkait keefektifan model PBL dengan teknik radiant 

thinking dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah, didapatkan pula temuan 

bahwa kemampuan problems solving siswa kelas sampel berbeda-beda. 

Pencapaian tiap indikator kemampuan problems solving siswa dapat ditinjau dari 

skor yang diperolehnya pada tes kemampuan problems solving.  

Ditinjau dari skor pengisian angket, kemandirian belajar siswa pun 

beragam. Ada yang mendapat skor dengan kriteria kemandirian belajar sangat 

tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Skor rata-rata kemandirian belajar dalam 

kategori baik. Diketahui pula bahwa beberapa indikator kemandirian belajar siswa 
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yang masih di bawah rata-rata. Indikator tersebut adalah “menetapkan target dan 

tujuan belajar”, “memonitor, mengatur, dan mengontrol,” dan “memandang 

kesulitan sebagai tantangan”.  Informasi ini dapat menjadi pertimbangan bagi 

perencanaan pembelajaran selanjutnya. 

4.2.6 Faktor Penghambat 

Meningkatnya aktivitas problems solving dan kemandirian belajar siswa 

melalui model PBL dengan teknik radiant thinking tentunya tidak berjalan tanpa 

hambatan. Selama penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking baik di 

kelas eksperimen, peneliti mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan 

pembelajaran tidak sesuai harapan. Hambatan selama penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) LKS dan LTS berorientasi PBL belum pernah dilaksanakan siswa sebelumnya, 

sehingga guru harus lebih sering membimbing siswa. 

(2) Adanya siswa yang tidak aktif dalam diskusi. 

(3) Diskusi yang dilakukan siswa menyita lebih banyak waktu daripada yang telah 

ditetapkan, hal ini dikarenakan siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah. 

Guru harus dapat mengambil keputusan dengan bijak menghadapi dan 

situasi yang tak terduga tersebut. Upaya perbaikan tindakan yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut menurut peneliti antara lain sebagai 

berikut. 

(1) Guru harus benar-benar jeli dalam mengawasi siswa untuk mengetahui apakah 

kiranya siswa membutuhkan bimbingan lebih atau tidak. 
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(2) Guru memberi penguatan, salah satunya dengan meminta siswa untuk 

menandai nama teman dalam kelompoknya yang tidak melaksanakan 

berpartisipasi untuk menyelesaikan LKS dan LTS. 

(3) Kesulitan siswa dikarenakan siswa hanya fokus pada apa yang dipelajari dan 

tidak mengaitkannya dengan materi lainnya. Sehingga guru harus 

menerangkan kembali materi yang dapat menunjang penyelesaian masalah 

yang belum dikuasai siswa. 

4.2.7 Faktor Pendukung 

Selain hambatan-hambatan tersebut terdapat pula faktor-faktor yang 

menjadi pendukung bagi penelitian. Faktor pendukung tersebut antara lain:  

(1) setiap siswa mempunyai buku cetak matematika yang dipinjamkan oleh pihak 

sekolah, sehingga siswa dapat belajar di rumah dan lebih siap; 

(2) sarana dan prasarana kelas kelas yang menunjang pembelajaran geometri, 

seperti penggaris dan papan tulis kotak tersedia; 

(3) siswa-siswa yang diteliti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan aktif 

berpartisipasi dalam pembelajaran. 

4.2.8 Keterbatasan dalam Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian. Penelitian 

dilaksanakan selama dua minggu terakhir sebelum Ujian Akhir Semester Genap. 

Oleh sebab itu peneliti harus terampil dalam memaksimalkan waktu yang tersedia. 

Waktu yang ada tidak memungkinkan bagi peneliti untuk menguji coba 

kembali hasil uji coba tes yang telah diperbaiki dan menggunakan mind map 

dalam pembelajaran di kelas (sebagai alat bantu mencari ide dalam proses 
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pemecahan masalah dan merangkum hasil diskusi). Penggunaan mind map dalam 

pembelajaran di kelas membutuhkan keterampilan membuat mind map yang baik 

dan cepat, yang didapat dari pengalaman yang matang dalam membuat mind map. 

Mempertimbangkan hal tersebut dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, 

maka pembuatan mind map dijadikan tugas yang dimaksudkan untuk 

membiasakan siswa belajar sebelum pelaksanaan pembelajaran agar pemrosesan 

informasi dan pemahaman siswa terhadap materi baik. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diungkapkan di 

bab 4 diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(1) Penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking efektif terhadap 

kemampuan problems solving pada pembelajaran prisma dan limas di kelas 

VIII di SMP Negeri 4 Batang tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat 

dari uji proporsi yang menunjukkan bahwa siswa kelas ekprerimen tuntas 

secara klasikal dengan proporsi 86,8%. 

(2) Penerapan model PBL dengan teknik radiant thinking efektif terhadap 

kemandirian siswa pada pembelajaran prisma dan limas di kelas VIII di SMP 

Negeri 4 Batang tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari uji proporsi 

yang menunjukkan bahwa siswa kelas ekprerimen tuntas secara klasikal 

dengan proporsi 94,7%. 

5.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat direkomendasikan peneliti. 

(1) Model PBL dengan teknik radiant thinking dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran matematika terhadap kemampuan problems solving  pada materi 

prisma dan limas. 

(2) Guru harus mengetahui dan memperkuat penguasaan siswa pada materi 

prasyarat bagi materi yang akan diajarkan serta materi yang akan tekait 
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dengan masalah yang akan diajukan pada siswa sebelum proses pembelajaran, 

agar masalah yang akan dipecahkan tidak terlalu membebani untuk 

dipecahkan. 

(3) Guru disarankan untuk membiasakan penggunaan model PBL dengan teknik 

radiant thinking dalam pembelajaran agar hasil yang diperoleh menjadi lebih 

baik. 

(4) Guru disarankan untuk menambah kuantitas dan kualitas kegiatan yang 

dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar pada indikator 

“menetapkan target dan tujuan belajar”, “memonitor, mengatur, dan 

mengontrol,” dan “memandang kesulitan sebagai tantangan”, tanpa 

mengabaikan indikator yang lain. 

(5) Guru disarankan memberikan banyak latihan soal kemampuan problems 

solving dan membiasakan kuis pada tiap pertemuan, agar meningkatkan 

kemandirian belajar siswa terutama pada indikator memandang kesulitan 

sebagai tantangan. 
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SILABUS PENELITIAN 

Sekolah : SMPN 4 BATANG 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Standar Kompetensi : Geometri dan Pengukuran 

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

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/Alat 

Belajar 

Karakter 
Teknik 

Bentuk 

Instrumen 

5.3 Menghitung 

luas permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas. 

 

 

1. Luas 

permukaan 

prisma dan 

limas. 

2. Volume 

prisma dan 

limas.  

Aspek Kemampuan 

Problems Solving 

1. Menentukan  

penyelesaian 

masalah terkait luas 

permukaan prisma 

dan limas dengan 

langkah-langkah 

pemecahan masalah 

Polya. 

2. Menentukan 

penyelesaian  

masalah terkait 

volume prisma dan 

limas dengan 

langkah-langkah 

pemecahan masalah 

Polya. 

Aspek Kemandirian 

Siswa 

Eksplorasi 

1. Mengamati permasalahan 

nyata tentang prisma dan 

limas. 

2. Membaca materi bangun 

ruang sisi datar prisma dan 

limas di buku paket. 

Elaborasi 

3. Membuat mind map dari 

materi bangun ruang sisi 

datar prisma dan limas 

untuk membantu 

menemukan ide 

pemecahan masalah. 

4. Mendiskusikan dan 

bekerjasama untuk 

menyelesaikan kegiatan 

dalam LKS. 

5. Berdiskusi dan 

bekerjasama untuk 

menyelesaikan 

Tugas 

 

1. Tugas 

terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-

soal yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

dan volume 

prisma serta 

limas. 

2. Tugas 

mandiri 

tidak 

terstruktur: 

membuat 

mind map 

dari materi 

prisma dan 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 JP Sumber: 

1. Buku teks 

matematik

a BSE 

Kemdikbu

d, 

2. Sukino, 

2006. 

Matematik

a untuk 

SMP. 

Jakarta. 

Erlangga. 

3. Lingkunga 

Bahan: 

4. Kertas 

HVS 

Alat: 

LCD, 

Mandiri 

L
a
m

p
ira

n
 1

 



 

 
 

1
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1. Menetapkan 

tujuan belajar 

prisma dan limas. 

2. Menunjukkan 

tanggungjawab 

belajar prisma dan 

limas dengan 

mengerjakan LKS 

dan LTS serta 

mengerjakan 

Tugas Rumah 

yang diberikan. 

3. Berpartisipasi 

aktif dalam belajar 

prisma dan limas 

dengan 

menyuarakan 

pendapat dalam 

diskusi. 

permasalahan dalam LTS 

yang terkait dengan Luas 

Permukaan dan Volume 

Prisma dan Limas. 

Konfirmasi 

6. Mempresentasikan hasil 

pemecahan masalah. 

7. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah.  

Menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

limas. 

 

Pengamatan: 

Pengamatan 

aktivitas siswa 

selama KBM 

terkait aspek 

kemampuan 

pemecahan 

masalah dan 

kemandirian 

belajar siswa. 

 

Tes 

Tes tertulis: 

mengerjakan 

soal-soal luas 

permukaan dan 

volume prisma 

serta limas. 

 

Angket 

 

 

 

Lembar 

Pengamata

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

Skala 

Likert 

Whiteboard, 

Board Marker, 

alat tulis, 

penggaris, 

spidol/ pensil 

warna (min. 3 

warna) 

Media: 

LKS dan LTS 

 Batang, 18 Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika, Peneliti, 

 

  

Achmad Setiono, S. Pd. Ana Jubaida  

NIP 195909071983011002 NIM 4101411028 
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Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Pertemuan 1 

Satuan Pendidikan  : SMPN 4 BATANG 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

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 Pencapaian Kompetensi Dasar 

5.3.1 Menentukan penyelesaian masalah terkait luas permukaan prisma dan limas dengan 

langkah-langkah pemecahan masalah Polya. 

D. Indikator Pencapaian Kemandirian Belajar 

1. Menetapkan target nilai minimal yang ingin dicapai dari hasil belajar prisma dan 

limas. 

2. Menunjukkan tanggung jawab dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas 

dengan mengerjakan LKS 1 dan LTS 1. 

3. Berpartisipasi aktif dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas dengan 

menyuarakan pendapat dalam diskusi. 

E. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait luas permukaan prisma dan limas dengan 

langkah-langkah pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan target nilai minimal dari hasil belajar prisma dan limas. 

(3) menunjukkan tanggung jawab dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas 

dengan mengerjakan LKS 1 dan LTS 1; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas dengan 
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menyuarakan pendapat dalam diskusi. 

F. Materi Ajar 

Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Clemens et al. (1984: 440) menyatakan bahwa luas permukaan dari prisma dan limas 

dapat ditemukan menggunakan aturan berikut: 

 

(1) Luas Permukaan Prisma 

Prisma merupakan bangun ruang sisi datar, sehingga luas permukaannya mengikuti 

prinsip luas bangun ruang sisi datar.  

 

(Sukino, 2006: 328) 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar tersebut terlihat bahwa prisma segitiga ABC.DEF memiliki sepasang 

segitiga yang identik dan tiga buah persegipanjang sebagai sisi tegak. Dengan 

demikian, luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah  

luas permukaan prisma  =  luas ΔABC + luas ΔDEF + luas ABED + luas ACFD  

  + luas BCFE 

 = (2   luas ΔABC) + (AB   AD) + (AC   FE) + BC   BE 

 =  (2   luas ΔABC) + [(AB  + AC + BC)   AD] 

 = (2   luas ΔABC) + (keliling Δ ABC)   AD] 

 =  (2   luas alas) + (keliling alas   tinggi) 

Jadi, secara umum luas permukaan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas permukaan sebuah prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma itu. 

C 

B 

A 

D 

E 

F E D

D 

A B 

B 

C B 

E F 

E 

3

D 

1

4

2

5

D 

Gambar 2.2 Prisma segitiga dan jaring-jaringnya 

Surface Area = Sum of the areas of the lateral faces + Area of the bases. 
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 (Nuharini & Wahyuni, 2008: 233) 

(2) Luas Permukaan Limas 

  

Gambar di atas memperlihatkan sebuah limas segiempat T.ABCD beserta jaring-

jaringnya. Dengan demikian, luas permukaan limas tersebut adalah sebagai berikut. 

Luas permukaan limas T. ABCD  = luas ABCD + luas Δ ABT + luas Δ BCT +  

  luas Δ CDT + luas Δ ADT 

 =  luas ABCD + (luas Δ ABT + luas Δ BCT +  

  luas Δ CDT + luas Δ ADT) 

Jadi, secara umum, luas permukaan limas adalah sebagai berikut. 

 

(Agus, 2007: 212) 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : diskusi, ekspositori, tanya jawab 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning (PBL) 

Pendekatan  : pemecahan masalah 

Strategi Pembelajaran : Heuristik induktif 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Keterangan: 

St. P : Standar Proses 

Pb. S. : Metode Problem Solving 

Ra.Th. : Radiant Thinking 

Km. B. : Kemandirian Belajar 

Luas permukaan prisma = (2   luas alas) + (keliling alas   tinggi) 

A B 

C 

T 

D 

T 

T T 

T 

A B 

C D 

Gambar 2.3 Limas segi empat dan jaring-jaringnya 

Luas permukaan limas = luas alas + jumlah luas sisi-sisi tegak 
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No. 
Kegiatan Pembelajaran 

St. P Pb. S. Ra. Th. Km. B. 
Alokasi 

Waktu 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

A.  Kegiatan Pendahuluan 

1.  Mengucapkan 

salam. 

Menjawab salam.     1 menit 

 
2.  Meminta ketua 

kelas memimpin 

dalam berdo‟a. 

Berdo‟a dengan 

dipimpin ketua 

kelas. 

    

3.  Mengecek 

kehadiran siswa 

dengan 

menanyakan 

apakah ada siswa 

yang tidak hadir.   

 Menjawab 

pertanyaan guru. 

    1 menit 

4.  Meminta siswa 

menyiapkan 

penggaris dan 

spidol warna. 

Menyiapkan 

penggaris dan alat 

tulis. 

    1 menit 

5.  Memberikan 

contoh masalah 

terkait luas 

permukaan prisma 

yaitu dapat 

menentukan kain 

minimal yang 

diperlukan untuk 

membuat tenda. 

Mendengarkan 

dan menanggapi. 

    1 menit 

6.  Menyampaikan 

materi 

pembelajaran yang 

akan dipelajari dan 

tujuan 

pembelajaran. 

Mendengarkan 

penjelasan guru. 

   Menetap-

kan target 

belajar 

1 menit 

7.  Membentuk 

kelompok yang 

beranggotakan 4 

sampai 5 siswa. 

Membentuk 

kelompok dan 

duduk sesuai 

dengan 

kelompoknya. 

    2 menit 

B.  Kegiatan Inti 

Fase 1: Memberikan Orientasi Permasalahan kepada Siswa 

1.  Menyajikan 

permasalahan 

dalam LTS 1, yang 

dibagikan kepada 

siswa dengan LKS 

1 yang bermanfaat 

untuk membantu 

Membaca 

masalah yang 

disajikan dalam 

LTS 1.   

Eksplo-

rasi 

 

 

 

Mema-

hami 

masalah 

  

 

 

 

2 menit 
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siswa dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

dalam LTS 1. 

2.  Menjelaskan alur 

kegiatan 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, 

yakni diskusi untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam 

LTS 1 dengan 

langkah pemecahan 

masalah Polya dan 

melengkapi LKS 1, 

dilanjutkan dengan 

presentasi dan 

tanya jawab, 

kemudian kuis. 

Menanyakan hal-

hal yang kurang 

jelas atau belum 

dipahami dari 

penjelasan guru. 

   Inisiatif 

belajar 

 

1 menit 

3.  Memotivasi siswa 

untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan 

masalah dengan 

mengutip kata-kata 

tokoh/ kata 

mutiara. (lampiran 

2) 

Mendengarkan 

dengan seksama 

dan bersemangat 

untuk 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan. 

   Meman-

dang 

kesulitan 

sebagai 

tantangan 

1 menit 

Fase 2: Mengorganisasikan Siswa untuk Meneliti 

1.  Membantu siswa 

untuk membagi dan 

memahami tugas-

tugas siswa dalam 

kelompok. 

Membagi tugas 

untuk masing-

masing anggota 

kelompok. 

   Inisiatif 

belajar 

2 menit 

Fase 3: Membantu Investigasi Mandiri dan Kelompok 

1.  Meminta siswa 

untuk membaca 

dan memahami 

masalah yang 

disajikan dalam 

LTS 1. 

Membaca LTS 1 

dan berdiskusi 

untuk memahami 

masalah yang 

disajikan. 

Eksplo-

rasi, 

elabo-

rasi 

 

 

 

 

 Memoni-

tor, 

mengatur, 

dan 

mengon-

trol 

2 menit 

2.  Mengawasi 

jalannya diskusi 

dan memberikan 

bimbingan pada 

siswa. 

Mengumpulkan 

informasi terkait 

materi luas 

permukaan 

prisma dan limas 

dengan membaca 

buku paket 

matematika untuk 

Eksplo-

rasi 

  

 

Mendiag-

nosis 

kebutuhan 

belajar 

 

12 

menit 
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melengkapi isian 

pada LKS 1. 

3.  Meminta siswa 

membaca kembali 

soal –soal dalam 

LTS 1 dan 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan. 

Menuliskan apa 

yang diketahui 

dan ditanya pada 

tempat yang 

disediakan di LTS 

1. 

 Mema-

hami 

masalah 

  4 menit 

4.  Melalui 

serangkaian tanya 

jawab 

membimbing siswa 

untuk mengaitkan 

apa yang diketahui 

dengan apa yang 

ditanyakan, apa 

rumus yang akan 

digunakan, apakah 

informasi yang ada 

sudah bisa 

digunakan untuk 

memecahkan 

masalah ataukah 

diperlukan 

informasi yang lain 

untuk membantu 

siswa mendapatkan 

ide untuk 

memecahkan 

masalah. 

Menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan guru, 

dan 

mendiskusikan 

strategi (termasuk 

rumus) yang akan 

digunakan untuk 

memecahkan 

masalah dalam 

LTS 1. 

Elabo-

rasi 

Menen-

tukan 

rencana 

dan 

strategi 

pemeca-

han 

masalah 

 

  8 menit 

5.  Mengawasi 

jalannya diskusi 

dan memberikan 

bimbingan pada 

siswa. 

Menyelesaikan 

masalah dalam 

LTS 1 

menggunakan 

strategi yang telah 

disepakati 

kelompok. 

Elabo-

rasi 

Melaksa-

nakan 

rencana 

dan 

strategi 

pemecah

an 

masalah 

  6 menit 

6.  Meminta siswa 

untuk meninjau 

kembali 

jawabannya, yaitu 

dengan mencoba 

cara lain untuk 

menyelesaikan 

masalah kemudian 

Meninjau kembali 

jawaban. 

 Menin-

jau 

kembali 

pekerjaa

n 

dan 

menafsir

kan 

 Mengeva-

luasi 

proses dan 

hasil 

belajar 

2 menit 
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dibandingkan yang 

paling efektif atau 

mengecek hitungan 

yang ada apakah 

sesuai dengan yang 

diketahui atau 

menuliskan 

simpulan jawaban. 

solusi 

Fase 4: Mengembangkan dan Mempresentasikan Artefak dan Exhibit 

1.  Meminta dua 

perwakilan 

kelompok untuk 

membacakan isian 

LKS 1 serta 

menuliskan 

pemecahan 

masalah LTS 1 di 

papan tulis dan 

menjelaskannya 

kepada siswa yang 

lain. Jika  tidak ada 

yang mau, maka 

guru menunjuk dua 

kelompok untuk 

presentasi. 

Mengajukan diri 

untuk presentasi, 

kemudian 

mempresentasi-

kan LKS 1 yang 

isiannya telah 

dilengkapi dan 

penyelesaian 

masalah pada 

LTS 1 hasil 

diskusi kelompok 

dituliskan di 

papan tulis. 

Elabo-

rasi 

 

  Inisiatif 

belajar 

11 

menit 

2.  Memberi tahu 

bahwa kelompok 

lain  memiliki 

kesempatan untuk 

menanggapi dan 

memberi pendapat 

terhadap presentasi 

perwakilan 

kelompok yang 

maju, kemudian 

mempersilahkan 

kelompok yang 

maju untuk 

presentasi. 

Menerima 

tanggapan dan 

pendapat dari 

kelompok lain 

serta menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan. 

Elabo-

rasi 

  Inisiatif 

belajar 

3 menit 
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3.  Jika kelompok 

yang maju tidak 

mampu menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan, 

kesempatan untuk 

menjawab 

diserahkan pada 

kelompok lain. Jika 

masih  tidak ada 

yang bisa 

menjawab, guru 

mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengarah kepada 

jawaban kepada 

siswa agar dapat 

menjawabnya. 

Menjawab 

pertanyaan teman 

dan atau guru. 

Elabo-

rsi 

  Inisiatif 

belajar 

2 menit 

Fase 5 : Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Memecahkan Masalah 

1.  Meminta siswa 

mengamati isian 

pada LKS 1 dan 

proses pemecahan 

masalah pada LTS 

1.  

Mencermati isian 

LKS 1 dan proses 

pemecahan 

masalah yang 

dilakukan di LTS 

1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 menit 

2.  Mengecek dan 

mengoreksi 

jawaban yang 

dituliskan di papan 

tulis oleh 

kelompok yang 

maju. 

Mencocokkan 

isian LKS 1 dan 

proses pemecahan 

masalah yang 

dilakukan di LTS 

1 dengan hasil 

koreksi guru. 

Konfir-

masi 

  Memoni-

tor, 

mengatur, 

dan 

mengon-

trol 

 

3 menit 

3.  Memberi 

kesempatan jika 

ada siswa yang 

ingin mencatat. 

Mencatat hal-hal 

yang dianggap 

penting. 

   Inisiatif 

belajar 

1 menit 

4.  Melaksanakan 

kuis dan 

memotivasi siswa 

untuk 

mengerjakan 

dengan jujur dan 

mandiri serta 

meminta siswa 

menuliskan  target 

nilai minimal yang 

ingin dicapai pada 

lembar jawabnya. 

Mengerjakan kuis 

dengan tertib, 

jujur, dan 

bersemangat. 

   Meman-

dang 

kesulitan 

sebagai 

tantangan, 

self 

eficacy 

6 menit 
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C.  Kegiatan Penutup 

1.   Menunjuk 

beberapa siswa 

untuk merangkum/ 

menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

tentang materi luas 

permukaan prisma 

dan limas. 

Menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

tentang luas 

permukaan prisma 

dan limas. 

   Inisiatif 

belajar 

2 menit 

2.  Menanyakan pada 

siswa pendapat 

mereka tentang 

pembelajaran pada 

pertemuan ini, apa 

yang perlu 

perbaiki dan apa 

yang perlu 

dipertahankan 

pada pembelajaran 

berikutnya. 

Menjawab 

pertanyaan guru. 

   Memoni-

tor, 

mengatur, 

dan 

mengon-

trol 

1 menit 

3.  Menyampaikan 

rencana 

pembelajaran pada 

pertemuan 

berikutnya, yaitu 

volume prisma 

dan meminta 

siswa untuk 

mempelajarinya, 

dan juga membuat 

jadwal belajar 

matematika. 

Mendengarkan 

dengan seksama. 

   Inisiatif 

belajar, 

mendiagn

osis 

kebutuhan 

belajar 

1 menit 

4.  Memberi tugas 

rumah, yaitu uji 

kompetensi 4 hal. 

236 no. 3 dan 5 

dan meminta 

siswa membuat 

mind map tentang 

materi prisma dan 

limas (dalam satu 

mind map). 

Memperhatikan 

penjelasan dan 

atau catat tugas 

yang diberikan 

serta menanyakan 

hal-hal terkait 

tugas yang 

diberikan. 

  Mind 

Map 

Inisiatif 

belajar, 

memanfa-

atkan dan 

mencari 

sumber 

belajar 

yang 

relevan 

1 menit 

5.  Menutup pelajaran 

dan mengucapkan 

salam penutup. 

Menjawab salam.     1 menit 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur Penilaian 



161 
 

 
 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Kemampuan pemecahan masalah 

(problem solving) 

 Kuis Pada waktu 

berlangsungnya kuis. 

2. Kemandirian belajar  Pengamatan Pada waktu KBM 

2. Instrumen Penilaian 

a. Kuis 

1) Bentuk Soal  : Uraian 

2) Kisi- Kisi Soal  

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Soal No Soal 

5.3 Menghitung luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, 

dan limas  

Menentukan penyelesaian 

masalah nyata terkait luas 

permukaan prisma dan limas 

dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya. 

Uraian 1 

 

 

3) Contoh Soal 

No. Soal Kuis 

1. Berikut adalah sketsa sebuah tenda. Tentukan luas kain minimal yang dibutuhkan untuk 

membuat tenda tersebut. (petunjuk: tenda beralaskan tanah) 

 

 

 

 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Guru dan Siswa 

(lampiran 1). 

J. Sarana dan Sumber Belajar 

1. Sumber: 

a. Buku teks matematika,  

Agus, N.A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Nuharini, D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya Untuk 

Kelas VIII SMP dan MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional 

4 m 

4 m 
2 m 

2,1 m 0,5 m 
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Rahaju, E.B., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika: 

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII (4
th

 

ed.).Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Sukino, 2006. Matematika untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga.  

b.  Lingkungan 

2. Alat: 

Whiteboard, Board Marker, alat tulis, penggaris, spidol warna (min. 3 warna) 

3. Bahan: 

Kertas HVS ukuran A4 

4. Media: 

LKS dan LTS 

 

 

Batang, 18 Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika, Peneliti, 

 

 

 

Achmad  Setiono, S. Pd. Ana Jubaida 

NIP 195909071983011002 NIM 4101411028 
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Lampiran 2 

Kata-Kata Motivasi 

1. “Apabila Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, maka ada masalah termudah 

yang tidak dapat Anda selesaikan: menemukannya. 

(If you can’t solve a problem, then there is an easier problem you can’t solve: find 

it)”. – (George Polya) 

2. Man Jadda Wa Jadda. 

3. “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan” 
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Pertemuan 2 

Satuan Pendidikan  : SMPN 4 BATANG 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

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 Pencapaian Kompetensi 

5.3.1 Menentukan penyelesaian masalah terkait volume prisma dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya. 

D. Indikator Pencapaian Kemandirian Belajar 

1. Menetapkan target nilai minimal yang ingin dicapai dari hasil belajar prisma dan 

limas. 

2. Menunjukkan tanggung jawab dalam mempelajari volume prisma dengan 

mengerjakan LKS 2 dan LTS 2. 

3. Berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume prisma dengan menyuarakan 

pendapat dalam diskusi. 

E. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait volume prisma dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan target nilai minimal yang ingin dicapai dari hasil belajar prisma dan 

limas; 

(3) menunjukkan tanggung jawab dalam mempelajari volume prisma dengan 
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mengerjakan LKS 2 dan LTS 2; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume prisma dengan menyuarakan pendapat 

dalam diskusi. 

F. Materi Ajar 

(1) Volume Prisma 

Untuk mengetahui rumus volume prisma, perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

  

 

 

Volume prisma BCD.EFH  
 

 
  volume balok ABCD.EFGH 

  
 

 
       )  

   
 

 
    )    

   luas alas   tinggi. 

Jadi, volume prisma tegak BCD.EFH dapat dihitung menggunakan rumus volume prisma 

= luas alas   tinggi.  

Secara umum berlaku: 

 

Satuan volume yang sering dipakai adalah liter (l), mililiter (ml), m
3
, cm

3
, dm

3
, dan mm

3
. 

1 dm3 =1.000 cm
3
  1 l = 1 dm

3
 

1 cm3 = 1.000 mm
3
  1 l = 1.000 cc 

1 cm
3
 = 1 cc 1 l = 1000 ml 

(Sukino, 2006: 332) 

  

volume prisma = luas alas x tinggi 

t 

l A 

C D 

B 

E F 

G H 

A B 

E F 

D D C 

B 

H 

F 

G H 

p 
l 

t 

p 

B C 

E F 

H 

p 

t 
D 

Gambar 2.4 Belahan balok 
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(2) Volume Prisma Tegak Jika Ukuran Rusuknya Berubah 

 

 

 

 

 

 

Jika panjang rusuk alas suatu prisma segi empat beraturan = s, tinggi = t, dan volume = V, 

kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil  k kali maka 

 

dengan  

Vbaru  = volume prisma segiempat beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V = volume prisma segi empat beraturan semula 

k  = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : diskusi, ekspositori, tanya jawab 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning (PBL) 

Pendekatan  : pemecahan masalah 

Strategi Pembelajaran : Heuristik induktif 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Keterangan: 

St. P : Standar Proses 

Pb. S. : Metode Problem Solving 

Ra.Th. : Radiant Thinking 

Km. B. : Kemandirian Belajar 

Vbaru  = ks x ks x kt 

 = k
3
 x s

2
 x t 

 = k
3
 x luas alas x t 

 = k
3
V 

2 cm 

3 cm 

Gambar 2.6 Prisma berbagai ukuran 

6 cm 

4 cm 

9 cm 

6 cm 
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No

. 

Kegiatan Pembelajaran 
St. P Pb. S. Ra. Th. Km. B. 

Alokasi 

Waktu Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

A.  Kegiatan Pendahuluan 

1.  Membuka pelajaran 

dan meminta ketua 

kelas memimpin 

dalam berdo‟a. 

  

 

 

 

 

 

 1 menit 

2.  Menanyakan kabar 

dan mengecek 

kehadiran siswa 

dengan menanyakan 

apakah ada siswa 

yang tidak hadir.   

Menjawab 

pertanyaan guru. 

    1 menit 

3.  Meminta siswa 

menyiapkan 

penggaris, alat tulis, 

dan spidol warna. 

Menyiapkan 

penggaris, alat 

tulis, dan spidol 

warna. 

    1 menit 

4.  Meminta siswa yang 

telah belajar 

matematika sebelum 

pembelajaran, 

membuat jadwal 

belajar, dan 

mengetahui gaya 

belajarnya untuk 

mengangkat tangan. 

Merespon guru 

dengan 

mengangkat 

tangan bagi yang 

telah belajar. 

   (2) 

Mendiag-

nosis 

kebutuhan 

belajar, 

(7) 

memilih 

dan 

menetap-

kan 

strategi 

belajar  

1 menit 

5.  Meminta siswa 

mengumpulkan 

tugas yang diberikan 

pada pertemuan 

sebelumnya. 

Mengumpulkan 

tugas. 

   (1) 

Inisiatif 

belajar  

1 menit 

6.  Menanyakan pada 

siswa tentang 

kesulitan tugas yang 

diberikan dan 

menerangkan pada 

siswa jika masih ada 

yang kurang paham 

materi pertemuan 

lalu. 

Menyimak 

penjelasan guru. 

    2 menit 
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7.  Meminta siswa 

berkelompok sesuai 

dengan 

kelompoknya pada 

pertemuan 

sebelumnya. 

Mengatur meja 

dan kursi serta 

duduk sesuai 

kelompoknya. 

    2 menit 

8.  Melalui serangkaian 

tanya jawab 

memberikan contoh 

masalah terkait 

volume prisma yaitu 

dapat menentukan 

volume air pada 

suatu bak mandi. 

Mendengarkan 

dengan seksama 

dan memberikan 

respon jawaban. 

    1 menit 

9.  Menyampaikan 

materi pembelajaran 

yang akan dipelajari 

dan tujuan 

pembelajaran. 

Mendengarkan 

penjelasan guru. 

   (3) 

Menetap-

kan target 

belajar 

 

1 menit 

B.  Kegiatan Inti 

Fase 1: Memberikan orientasi permasalahan kepada siswa 

1.  Menyajikan 

permasalahan dalam 

LTS 2, yang 

dibagikan kepada 

siswa dengan LKS 2 

yang bermanfaat 

untuk membantu 

siswa menyelesaikan 

permasalahan dalam 

LTS 2. 

Menanti guru 

membagi LKS 2 

dan LTS 2 dengan 

tertib dan sabar. 

 

 

 

Mema-

hami 

masalah 

  

 

 

 

2 menit 

2.  Menjelaskan alur 

kegiatan 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, 

yakni diskusi untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam LTS 

2 dengan langkah 

pemecahan masalah 

Polya dan 

melengkapi LKS 2, 

dilanjutkan dengan 

presentasi dan tanya 

jawab, kemudian 

kuis. 

Menanyakan hal-

hal yang kurang 

jelas atau belum 

dipahami dari 

penjelasan guru. 

Eksplo-

rasi 

  (1) 

Inisiatif 

belajar 

 

1 menit 
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3.  Memotivasi siswa 

untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan 

masalah dengan 

mengutip kata-kata 

tokoh matematika/ 

tokoh terkenal.  

Mendengarkan 

dengan seksama 

dan bersemangat 

untuk 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan. 

   (5) 

Meman-

dang 

kesulitan 

sebagai 

tantangan 

1 menit 

Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

1.  Membantu siswa 

untuk membagi dan 

memahami tugas-

tugas siswa dalam 

kelompok 

(pemimpin diskusi, 

pencatat, reporter, 

atau penanggung 

jawab keakuratan). 

Membagi tugas 

untuk masing-

masing anggota 

kelompok. 

   (1) 

Inisiatif 

belajar 

1 menit 

Fase 3: Membantu investigasi mandiri dan kelompok. 

1.  Meminta siswa 

untuk membaca dan 

memahami masalah 

yang disajikan dalam 

LTS 2. 

Membaca LTS 2 

dan berdiskusi 

untuk memahami 

masalah yang 

disajikan. 

Eksplo-

rasi, 

Elabo-

rasi 

 

 

 

 

 (4) 

Memoni-

tor, 

mengatur, 

dan 

mengon-

trol 

3 menit 

2.  Mengawasi jalannya 

diskusi dan 

memberikan 

bimbingan pada 

siswa. 

Mengumpulkan 

informasi terkait 

materi volume 

prisma dengan 

membaca buku 

paket matematika 

untuk melengkapi 

isian pada LKS 2. 

Eksplo-

rasi 

 

  (2) 

Mendiag-

nosis 

kebutuhan 

belajar 

 

2 menit 

3.  Mengawasi jalannya 

diskusi dan 

memberikan 

bimbingan pada 

siswa. 

Berdiskusi untuk 

mengisi isian 

pada  LKS 2. 

Elabo-

rasi 

  

 

 8 menit 

4.  Meminta siswa 

membaca kembali 

soal –soal dalam 

LTS 2 dan 

menuliskan apa yang 

diketahui dan 

ditanyakan. 

Menuliskan apa 

yang diketahui 

dan ditanya pada 

tempat yang 

disediakan di LTS 

2. 

 Mema-

hami 

masalah 

  4 menit 
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5.  Melalui serangkaian 

tanya jawab dan 

menggunakan mind 

map buatan siswa, 

membimbing siswa 

untuk mengaitkan 

apa yang diketahui 

dengan apa yang 

ditanyakan, apa 

rumus yang akan 

digunakan, apakah 

informasi yang ada 

sudah bisa 

digunakan untuk 

memecahkan 

masalah ataukah 

diperlukan informasi 

yang lain untuk 

membantu siswa 

mendapatkan ide 

untuk memecahkan 

masalah. 

Menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan guru, 

dan 

mendiskusikan 

strategi (termasuk 

rumus) yang akan 

digunakan untuk 

memecahkan 

masalah dalam 

LTS 2. 

Elabo-

rasi 

Menen-

tukan 

rencana 

dan 

strategi 

peme-

cahan 

masa-lah 

 

Mind 

Map 

 

 8 menit 

6.  Mengawasi diskusi 

dan memberikan 

bimbingan pada 

siswa. 

Menyelesaikan 

masalah dalam 

LTS 2 

menggunakan 

strategi yang telah 

disepakati 

kelompok. 

Elabo-

rasi 

Melaksa-

nakan 

rencana 

dan 

strategi 

pemecah

an 

masalah 

  6 menit 

7.  Meminta siswa 

untuk meninjau 

kembali jawabannya, 

yaitu dengan 

mencoba cara lain 

untuk menyelesaikan 

masalah kemudian 

dibandingkan yang 

paling efektif atau 

mengecek hitungan 

yang ada apakah 

sesuai dengan yang 

diketahui atau 

menuliskan 

simpulannya. 

Meninjau kembali 

jawaban. 

 Menin-

jau 

kembali 

pekerjaa

n 

dan 

menafsir

kan 

solusi 

 (8) 

Mengeval

uasi proses 

dan hasil 

belajar 

2 menit 

Fase 4: Mengembangkan dan mempresentasi-kan artefak dan exhibit 
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1.  Meminta dua 

perwakilan 

kelompok untuk 

membacakan isian 

LKS 2 serta 

menuliskan 

pemecahan masalah 

LTS 2 di papan tulis 

dan menjelaskannya 

kepada siswa yang 

lain. Jika  tidak ada 

yang mau, maka 

guru menunjuk dua 

kelompok untuk 

presentasi. 

Mengajukan diri 

untuk presentasi, 

kemudian 

mempresentasi-

kan LKS 2 yang 

isiannya telah 

dilengkapi dan 

penyelesaian 

masalah pada 

LTS 2 hasil 

diskusi kelompok 

dituliskan di 

papan tulis. 

Elabo-

rasi 

  (1) 

Inisiatif 

belajar 

 

 

8 menit 

2.  Meminta siswa dari 

kelompok lain  untuk 

menanggapi dan 

memberi pendapat 

terhadap presentasi 

perwakilan 

kelompok yang 

maju. 

Memberi 

tanggapan, 

pendapat, atau 

pertanyaan pada 

kelompok yang 

presentasi, bagi 

kelompok yang 

presentasi 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan. 

Elabo-

rasi 

 

  (1) 

Inisiatif 

belajar 

2 menit 

3.  Jika kelompok yang 

maju tidak mampu 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan, 

kesempatan untuk 

menjawab 

diserahkan pada 

kelompok lain. Jika 

masih  tidak ada 

yang bisa menjawab, 

guru mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

mengarah kepada 

jawaban kepada 

siswa agar dapat 

menjawabnya. 

Menjawab 

pertanyaan teman 

dan atau guru. 

Elabo-

rasi 

 

  (1) 

Inisiatif 

belajar 

2 menit 

 

Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses memecahkan masalah 
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1.  Meminta siswa 

mengamati isian 

pada LKS 2 dan 

proses pemecahan 

masalah pada LTS 2. 

Mencermati isian 

LKS 2 dan proses 

pemecahan 

masalah yang 

dilakukan di LTS 

2. 

 

 

  (4) 

Memoni-

tor, 

mengatur

, dan 

mengon-

trol 

1 menit 

2.  Mengecek dan 

mengoreksi jawaban 

yang dituliskan di 

papan tulis oleh 

kelompok yang 

maju. 

Mencocokkan 

isian LKS 2 dan 

proses pemecahan 

masalah yang 

dilakukan di LTS 

2 dengan hasil 

koreksi guru. 

Konfir-

masi 

  (1) 

Inisiatif 

belajar 

3 menit 

3.  Memberi 

kesempatan jika ada 

siswa yang ingin 

mencatat. 

Mencatat hal-hal 

yang dianggap 

penting. 

   (1) 

Inisiatif 

belajar 

3 menit 

4.  Melaksanakan kuis 

dan memotivasi 

siswa untuk 

mengerjakan dengan 

jujur dan percaya 

diri serta meminta 

siswa menuliskan 

nilai minimal yang 

ingin dicapai pada 

lembar jawabnya. 

Mengerjakan kuis 

dengan tertib, 

jujur, dan percaya 

diri. 

 

   (5) 

Memand

ang 

kesulitan 

sebagai 

tantanga

n,  

(9) self 

eficacy 

7 menit 

C.  KEGIATAN PENUTUP 

1.  Menunjuk beberapa 

siswa untuk 

merangkum/ 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

tentang materi 

volume prisma. 

Menyimpulkan 

hasil 

pembelajaran 

tentang volume 

prisma. 

   (1) 

Inisiatif 

belajar 

1 Menit 

2.  Menanyakan pada 

siswa pendapat 

mereka tentang 

pembelajaran pada 

pertemuan ini, apa 

yang perlu perbaiki 

dan apa yang perlu 

dipertahankan pada 

pembelajaran 

berikutnya. 

Menjawab 

pertanyaan guru. 

   

 
 
 
 

(4) 

Memoni-

tor, 

mengatur

, dan 

mengon-

trol 

1 Menit 
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3.  Menyampaikan 

rencana 

pembelajaran pada 

pertemuan 

berikutnya, yaitu 

volume limas. 

Mendengarkan 

dengan seksama. 

   (2) 

mendiag-

nosis 

kebutuha

n belajar 

1 menit 

4.  Memberi tugas 

rumah, yaitu uji 

kompetensi 4 hal. 

240 no. 2 dan 3 dan 

meminta siswa untuk 

menyempurnakan 

atau melengkapi 

mind map buatan 

mereka serta 

menyarankan siswa 

untuk membuat 

jadwal belajar dan 

mencari informasi 

tentang gaya 

belajarnya. 

Memperhatikan 

penjelasan dan 

atau catat tugas 

yang diberikan 

serta menanyakan 

hal-hal terkait 

tugas yang 

diberikan. 

 

  Mind 

Map 

 

(1) 

Inisiatif 

belajar,  

(6) 

memanfa

-atkan 

dan 

mencari 

sumber 

yang 

relevan, 

(7) 

memilih 

dan 

menetap

kan 

strategi 

belajar 

1 menit 

5.  Menutup pelajaran 

dan mengucapkan 

salam penutup. 

Menjawab salam.     1 menit 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur Penilaian 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Keterampilan pemecahan masalah 

(problem solving) 

 Kuis Pada waktu  

berlangsungnya kuis. 

2. Kemandirian belajar  Pengamatan  Pada waktu KBM 

2. Instrumen Penilaian 

a. Kuis 

1) Bentuk Soal  : Uraian 

2) Kisi- Kisi Soal 
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Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Soal No Soal 

5.3 Menghitung luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, 

dan limas  

Menentukan penyelesaian 

masalah nyata terkait volume 

prisma dengan langkah-

langkah pemecahan masalah 

Polya. 

Uraian 1 

 

 

 

  

3) Contoh Soal 

No. Soal Kuis 

1. Berikut ini adalah gambar bak pembuangan sampah. Alasnya berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 2   1,5 m. Jika tinggi bak pada bagian yang tertinggi adalah 

1,5 m dan pada bagian yang pendek adalah 1 m. Tentukan volume sampah yang 

dapat ditampung (dianggap tumpukan sampah tidak melebihi bak) di bak tersebut!  

 

 

 

 

 

 

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Terlampir. 

J. Sarana dan Sumber Belajar 

1. Sumber: 

a. Buku teks matematika 

Agus, N.A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Nuharini, D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya Untuk 

Kelas VIII SMP dan MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional 

Rahaju, E.B., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika: 

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII (4
th

 

ed.).Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Sukino, 2006. Matematika untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga.  

b.  Lingkungan 

  

A B 

E 

C 

D 

G 

H 

F 
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2. Alat: 

Whiteboard, board marker, alat tulis, penggaris, spidol warna (min. 3 warna) 

3. Bahan: 

Kertas HVS ukuran A4 

4. Media: 

LKS dan LTS 

 

 

Batang, 18 Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika, Peneliti, 

 

 

 

Achmad  Setiono, S. Pd. Ana Jubaida 

NIP 195909071983011002 NIM 4101411028 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Pertemuan 3 

Satuan Pendidikan  : SMPN 4 BATANG 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

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 Pencapaian Kompetensi 

1. Menentukan penyelesaian masalah terkait volume limas dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya. 

D. Indikator Pencapaian Kemandirian Belajar 

1. Menetapkan target nilai minimal yang ingin dicapai dari hasil belajar prisma dan 

limas. 

2. Menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari volume limas dengan mengerjakan 

LKS 3 dan LTS 3. 

3. Berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume limas dengan menyuarakan pendapat 

dalam diskusi.   

E. Tujuan Pembelajaran 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait volume limas dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan target nilai minimal yang ingin dicapai dari hasil belajar prisma dan 

limas; 
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(3) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari volume limas dengan mengerjakan 

LKS 3 dan LTS 3; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas dengan 

menyuarakan pendapat dalam diskusi. 

F. Materi Ajar 

(1) Volume Limas 

a. Rumus Volume Limas 

Gambar di samping menunjukkan sebuah kubus 

ABCD.EFGH. Kubus tersebut memiliki 4 buah 

diagonal ruang yang saling berpotongan di titik O. 

Keempat diagonal tersebut membentuk 6 buah limas 

segi empat beraturan yang kongruen, yaitu limas 

O.ABCD, O.EFGH, O.ABFE, O.CDGH, O.BCGF, 

dan O. DAEH. 

Dengan demikian, volume kubus ABCD.EFGH 

merupakan gabungan volume keenam limas tersebut. 

6 x volume limas O.ABCD = volume kubus   ABCD.EFGH 

Volume limas O.ABCD  = 
 

6
          

 = 
 

6
    )      

  = 
 

 
    )     

 = 
 

 
 l     l     n   . 

Jadi, secara umum dapat ditulis : volume limas = 
 

 
 x luas alas x tinggi.  

 Rumus di atas dapat pula dituliskan sebagai berikut. 

 

b. Volume Limas Beraturan Jika Rusuknya Berubah 

Suatu limas segi empat beraturan memiliki panjang rusuk alas = s dan tinggi = t. 

Kemudian ukuran limas diubah menjadi panjang rusuk alas = ks dan tinggi = kt, dengan k 

konstanta. 

2a 

2a 

2a 

a 

Gambar 2.5 Diagonal ruang kubus 

Jika V = volume limas, A= luas alas, dan t = tinggi, maka V = 
 

 
 x A x t 
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Diperoleh 

 

Cara tersebut dapat digunakan pada limas yang lain dengan syarat alasnya harus 

beraturan. 

G. Model dan Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : diskusi, ekspositori, tanya jawab 

Model Pembelajaran  : Problem Based Learning (PBL) 

Pendekatan  : pemecahan masalah 

Strategi Pembelajaran : heuristik induktif 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Keterangan: 

St. P : Standar Proses 

Pb. S. : Problem Solving (langkah pemecahan masalah Polya) 

Ra.Th. : Radiant Thinking 

Km. B. : Kemandirian Belajar 

No

. 

Kegiatan Pembelajaran 
St. P Pb. S. Ra. Th. Km. B. 

Alokasi 

Waktu Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

A.  Kegiatan Pendahuluan 

1.  Membuka pelajaran 

dan meminta ketua 

kelas memimpin 

dalam berdo‟a. 

  

 

 

 

 

 

 1 menit 

2.  Meminta siswa 

menyiapkan 

penggaris, alat tulis, 

dan spidol warna dan 

menanyakan kabar 

serta mengecek 

kehadiran siswa 

dengan menanyakan 

Menjawab 

pertanyaan guru. 

    1 menit 

Vbaru = 
 

 
 x luas alas  x tinggi 

 = 
 

 
 x (ks)

2
 x kt 

 = k
3 x

 

 
 x s

2
 x t 

  = k
3
V 
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apakah ada siswa 

yang tidak hadir.   

3.  Meminta siswa 

menukar tugasnya  

dengan tugas teman 

di sebelahnya untuk 

mengecek jawaban. 

Menukar jawaban 

dan 

mengeceknya. 

   (1)  

Inisiatif 

belajar 

1 menit 

4.  Meminta dua siswa 

untuk maju 

menuliskan jawaban 

tugasnya di papan 

tulis. 

Menuliskan 

jawaban tugasnya 

di papan tulis. 

   (1) 

Inisiatif 

belajar 

4 menit 

5.  Menerangkan 

kembali pada siswa 

jika masih ada yang 

kurang paham materi 

pertemuan lalu. 

Menanyakan hal-

hal yang belum 

jelas. 

    2 menit 

6.  Membentuk 

kelompok yang 

beranggotakan 4 

sampai 5 siswa. 

Membentuk 

kelompok dan 

duduk sesuai 

kelompok. 

    2 menit 

7.  Memberikan contoh 

masalah terkait 

volume limas, yaitu 

dapat menentukan 

volume suatu 

piramida. 

Mendengarkan 

dengan seksama. 

    1 menit 

8.  Menyampaikan 

materi pembelajaran 

yang akan dipelajari 

dan tujuan 

pembelajaran. 

Mendengarkan 

penjelasan guru. 

   (3) 

Menetap-

kan target 

belajar 

 

1 menit 

B.  Kegiatan Inti 

Fase 1: Memberikan orientasi permasalahan kepada siswa 

1.  Menyajikan 

permasalahan dalam 

LTS 3, yang 

dibagikan kepada 

siswa dengan LKS 3 

yang bermanfaat 

untuk membantu 

dalam siswa 

menyelesaikan 

permasalahan dalam 

LTS 3. 

Menanti guru 

membagi LKS 3 

dan LTS 3 dengan 

tertib dan sabar. 

Eksplo-

rasi 

 

 

 

Mema-

hami 

masalah 

  

 

 

 

2 menit 
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2.  Menjelaskan alur 

kegiatan 

pembelajaran yang 

akan dilaksanakan, 

yakni diskusi untuk 

menyelesaikan 

masalah dalam LTS 

3 dengan langkah 

pemecahan masalah 

Polya dan 

melengkapi LKS 3, 

dilanjutkan dengan 

presentasi dan tanya 

jawab, kemudian 

kuis. 

Menanyakan hal-

hal yang kurang 

jelas atau belum 

dipahami dari 

penjelasan guru. 

   (1) 

Inisiatif 

belajar 

 

1 menit 

3.  Memotivasi siswa 

untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan 

masalah dengan 

mengutip kata-kata 

motivasi/ kata-kata 

tokoh matematika. 

(lampiran 2) 

Mendengarkan 

dengan seksama 

dan bersemangat 

untuk 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan. 

   (5) 

Meman-

dang 

kesulitan 

sebagai 

tantangan 

1 menit 

Fase 2: Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

1.  Membantu siswa 

untuk membagi dan 

memahami tugas-

tugas siswa dalam 

kelompok. 

Membagi tugas 

untuk masing-

masing anggota 

kelompok. 

Elabo-

rasi 

  (1) 

Inisiatif 

belajar 

2 menit 

Fase 3: Membantu investigasi mandiri dan kelompok. 

1.  Meminta siswa 

untuk membaca dan 

memahami masalah 

yang disajikan 

dalam LTS 3. 

Membaca LTS 3 

dan berdiskusi 

untuk memahami 

masalah yang 

disajikan. 

Eksplo-

rasi, 

Elabo-

rasi 

 

 

 

 

 (4) 

Memoni-

tor, 

mengatur, 

dan 

mengon-

trol 

2 menit 

2.  Mengawasi jalannya 

diskusi dan 

memberikan 

bimbingan pada 

siswa. 

Mengumpulkan 

informasi terkait 

materi volume 

prisma dengan 

membaca buku 

paket matematika 

untuk melengkapi 

isian pada LKS 3. 

Elabo-

rasi 

  

 

(2) 

Mendiag-

nosis 

kebutuhan 

belajar 

10 

menit 
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3.  Meminta siswa 

membaca kembali 

soal –soal dalam 

LTS 3 dan 

menuliskan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan. 

Menuliskan apa 

yang diketahui dan 

ditanya pada 

tempat yang 

disediakan di LTS 

3. 

 Mema-

hami 

masalah 

  4 menit 

4.  Melalui serangkaian 

tanya jawab 

membimbing siswa 

untuk mengaitkan 

apa yang diketahui 

dengan apa yang 

ditanyakan, apa 

rumus yang akan 

digunakan, apakah 

informasi yang ada 

sudah bisa 

digunakan untuk 

memecahkan 

masalah ataukah 

diperlukan 

informasi yang lain 

untuk membantu 

siswa mendapatkan 

ide untuk 

memecahkan 

masalah. 

Menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan guru, 

dan 

mendiskusikan 

strategi (termasuk 

rumus) yang akan 

digunakan untuk 

memecahkan 

masalah dalam 

LTS 3. 

Elabo-

rasi 

Menen-

tukan 

rencana 

dan 

strategi 

peme-

cahan 

masalah 

 

  8 menit 

5.  Memotivasi siswa 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan dalam 

LTS 3 dengan kata-

kata penyemangat 

tokoh/ kata mutiara. 

(lampiran 2) 

Menyelesaikan 

masalah dalam 

LTS 3 

menggunakan 

strategi yang telah 

disepakati 

kelompok. 

Elabo-

rasi 

Melaksa-

nakan 

rencana 

dan 

strategi 

pemecah

an 

masalah 

  1 menit 

6.  Meminta siswa 

untuk meninjau 

kembali 

jawabannya, yaitu 

dengan mencoba 

cara lain untuk 

menyelesaikan 

masalah kemudian 

dibandingkan yang 

Meninjau kembali 

jawaban. 

 Menin-

jau 

kembali 

pekerjaa

n 

dan 

menafsir

kan 

solusi 

 Mengeva-

luasi 

proses dan 

hasil 

belajar 

2 menit 
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paling efektif atau 

mengecek hitungan 

yang ada apakah 

sesuai dengan yang 

diketahui atau 

menuliskan 

simpulannya. 

Fase 4: Mengembangkan dan mempresentasi-kan artefak dan exhibit 

1.  Meminta dua 

perwakilan 

kelompok untuk 

membacakan isian 

LKS 3 serta 

menuliskan 

pemecahan masalah 

LTS 3 di papan tulis 

dan menjelaskannya 

kepada siswa yang 

lain. Jika  tidak ada 

yang mau, maka 

guru menunjuk dua 

kelompok untuk 

presentasi. 

Mengajukan diri 

untuk presentasi, 

kemudian 

mempresentasi-

kan LKS 3 yang 

isiannya telah 

dilengkapi dan 

penyelesaian 

masalah pada LTS 

3 hasil diskusi 

kelompok 

dituliskan di papan 

tulis. 

Elabo-

rasi 

  Inisiatif 

belajar 

 

 

11 

menit 

2.  Meminta siswa dari 

kelompok lain  

untuk menanggapi 

dan memberi 

pendapat terhadap 

presentasi 

perwakilan 

kelompok yang 

maju. 

Menerima 

tanggapan dan 

pendapat dari 

kelompok lain 

serta menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan. 

Elabo-

rasi 

 

  Inisiatif 

belajar 

3 menit 

3.  Jika kelompok yang 

maju tidak mampu 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan, 

kesempatan untuk 

menjawab 

diserahkan pada 

kelompok lain. Jika 

masih  tidak ada 

yang bisa 

menjawab, guru 

mengajukan 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

Menjawab 

pertanyaan teman 

dan atau guru. 

Elabo-

rasi 

 

  Inisiatif 

belajar 

2 menit 
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mengarah kepada 

jawaban kepada 

siswa agar dapat 

menjawabnya. 

Fase 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses memecahkan masalah 

1.  Meminta siswa 

mengamati isian 

pada LKS 3 dan 

proses pemecahan 

masalah pada LTS 

3. 

Mencermati isian 

LKS 3 dan proses 

pemecahan 

masalah yang 

dilakukan di LTS 

3. 

 

 

  Memoni-

tor, 

mengatur, 

dan 

mengon-

trol 

1 menit 

2.  Mengecek dan 

mengoreksi jawaban 

yang dituliskan di 

papan tulis oleh 

kelompok yang 

maju. 

Mencocokkan 

isian LKS 3 dan 

proses pemecahan 

masalah yang 

dilakukan di LTS 

3 dengan hasil 

koreksi guru. 

Konfir-

masi 

  Inisiatif 

belajar 

4 menit 

3.  Memberi 

kesempatan jika ada 

siswa yang ingin 

mencatat dan 

menyarankan 

mencatat dalam 

bentuk mind map. 

Mencatat hal-hal 

yang dianggap 

penting. 

  Mind 

Map 

Inisiatif 

belajar 

1 menit 

4.  Melaksanakan kuis 

dan memotivasi 

siswa untuk 

mengerjakan 

dengan jujur dan 

mandiri serta 

meminta siswa 

menuliskan nilai 

minimal yang ingin 

dicapai pada lembar 

jawabnya. 

Mengerjakan kuis 

dengan tertib, 

jujur, dan mandiri. 

 

   Memanda

ng 

kesulitan 

sebagai 

tantangan, 

self 

eficacy 

7 menit 

C.  KEGIATAN PENUTUP 

1.  Menunjuk beberapa 

siswa untuk 

merangkum/ 

menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

tentang materi 

volume limas. 

Menyimpulkan 

hasil pembelajaran 

volume limas. 

   Inisiatif 

belajar 

2 Menit 
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2.  Menanyakan pada 

siswa pendapat 

mereka tentang 

pembelajaran pada 

pertemuan ini, apa 

yang perlu perbaiki 

dan apa yang perlu 

dipertahankan pada 

pembelajaran 

berikutnya. 

Menjawab 

pertanyaan guru. 

   

 
 
 
 

Memoni-

tor, 

mengatur, 

dan 

mengon-

trol 

1 Menit 

3.  Menyampaikan 

rencana pada 

pertemuan 

berikutnya, yaitu tes 

kemampuan 

problems solving 

materi luas 

permukaan dan 

volume prisma serta 

limas, kemudian 

meminta siswa 

untuk mempelajari 

materi dengan 

bantuan mind map 

yang mereka buat 

serta LKS dan LTS 

di tiap pertemuan. 

Mendengarkan 

dengan seksama. 

  Mind 

Map 

 

Inisiatif 

belajar, 

mendiagn

osis 

kebutuhan 

belajar 

1 menit 

4.  Menutup pelajaran 

dan mengucapkan 

salam penutup. 

Menjawab salam.     1 menit 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur Penilaian 

No Aspek yang dinilai Teknik Penilaian Waktu Penilaian 

1. Kemampuan pemecahan masalah 

(problem solving) 

 Kuis Pada waktu  

berlangsungnya kuis. 

2. Kemandirian belajar  Pengamatan  Pada waktu KBM 

2. Instrumen Penilaian 

a. Kuis 

1) Bentuk Soal  : Uraian 

2) Kisi- Kisi Soal  

Kompetensi Dasar Indikator Bentuk Soal No Soal 
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5.3 Menghitung luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, 

dan limas  

Menentukan penyelesaian 

masalah nyata terkait volume 

limas dengan langkah-

langkah pemecahan masalah 

Polya. 

Uraian 1 

 

 

 

  

3) Contoh Soal 

No. Soal Kuis 

1. Perhatikan gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

Jika luas permukaan limas adalah 36 satuan luas, berapakah volumenya?  

b. Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

(lampiran 1). 

J. Sarana dan Sumber Belajar 

1. Sumber: 

a. Buku teks matematika,  

Agus, N.A. 2007. Mudah Belajar Matematika 2: untuk kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Nuharini, D. & T. Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya Untuk 

Kelas VIII SMP dan MTS. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen 

Pendidikan Nasional 

Rahaju, E.B., et al. 2008. Contextual Teaching and Learning Matematika: 

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII (4
th

 

ed.).Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

Sukino, 2006. Matematika untuk SMP Kelas VIII. Jakarta: Erlangga.  

b.  Lingkungan 

2. Alat: 

Whiteboard, Board Marker, alat tulis, enggaris, spidol warna (min. 3 warna) 

3. Bahan: 

Kertas HVS ukuran A4 

 

4. Media: 

4 

4 



186 
 

 
 

 

LKS dan LTS 

 

 

Batang, 18 Mei 2015 

Mengetahui, 

Guru Matematika, Peneliti, 

 

 

 

Achmad  Setiono, S. Pd. Ana Jubaida 

NIP 195909071983011002 NIM 4101411028 
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Lampiran 2 

Kata-Kata Motivasi 

4. “Apabila Anda tidak dapat menyelesaikan masalah, maka ada masalah termudah 

yang tidak dapat Anda selesaikan: menemukannya. 

(If you can’t solve a problem, then there is an easier problem you can’t solve: find 

it)”. – (George Polya) 

5. Man Jadda Wa Jadda. 

6. “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan” 
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Lampiran 5 

 

 

 

 

 

1. Berikut adalah sketsa sebuah tenda. Tentukan luas kain minimal yang 

dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut. (petunjuk: tenda beralaskan tanah) 

 

 

 

 

 

 

 

 Penyelesaian: 

 Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 Ditanya:  _______________________________________________________________  

 Jawab:  ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

4 m 

4 m 
2 m 

2,1 m 0,5 m 

KUIS 1 

 

Nama  : 

Kelas/ No. Absen  : 

 

Target Nilai 
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KUIS 2 

 

1. Berikut ini adalah gambar bak pembuangan sampah. Alasnya berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 2   1,5 m. Jika tinggi bak pada bagian 

yang tertinggi adalah 1,5 m dan pada bagian yang pendek adalah 1 m. 

Tentukan volume sampah yang dapat ditampung (dianggap tumpukan 

sampah tidak melebihi bak) di bak tersebut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Diketahui: ____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ditanya: ______________________________________________________________  

Jawab: 

 _____________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

A 

B 

E 

C 

F 

G 

H 

2 m 
1,5 m 

m 

1,5 m 

m 
1 m 

m 

D 

Nama  : 

Kelas/ No. Absen  : 

 

Target Nilai 
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KUIS 3 

1. Perhatikan gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika luas permukaan limas adalah 36 satuan luas, berapakah volumenya?  

Penyelesaian: 

Diketahui: ____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ditanya: ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Jawab: 

 _____________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

4 

4 

Nama  : 

Kelas/ No. Absen  : 

 

Target Nilai 



191 

 

 
 

 

 

1. Berikut adalah sketsa sebuah tenda. Tentukan luas kain minimal yang 

dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut. (petunjuk: tenda beralaskan 

tanah) 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Diketahui _____________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ditanya: ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Jawab: 

 _____________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

4 m 

4 m 
2 m 

2,1 m 0,5 m 

A B 

C D F 

H 

G 

J 

E 

I 

K 

alas prisma = ABCDE 

  8 + 1 

  9. 

L. Prisma ABCDE.FGHIJ   2   L. Alas + K. alas tanpa sisi AB   t. 

L. alas   L.  ABCD + L.  DCE. 

Segitiga DCE:  a = 4 m, t = 0,5 

m 
tinggi prisma = panjang BG̅̅ ̅̅  = 4 m 

 

persegi panjang ABCD: p = panjang AB̅̅ ̅̅  = 4 m, l = panjang BF̅̅̅̅  = 2 m 

 

Luas kain minimal yang dibutuhkan untuk membuat tenda? 

 

L. alas   AB   BC + (
 

 
   DC   EK) 

  4   2 + (
 

 
   4   0,5) 

K. alas   AD + BC + CE + DE 

 

    

  2 + 2 + 2,1 + 2,1 

 

    

  8,2. 

 

    

KUNCI JAWABAN  

KUIS 1 

 

Lampiran 6 
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 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 

 

1. Berikut ini adalah gambar bak pembuangan sampah. Alasnya berbentuk 

persegi panjang dengan ukuran 2 m   1,5 m. Jika tinggi bak pada bagian 

yang tertinggi adalah 1,5 m dan pada bagian yang pendek adalah 1 m. 

Tentukan volume sampah yang dapat ditampung (dianggap tumpukan 

sampah tidak melebihi bak) di bak tersebut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Diketahui: ____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ditanya: ______________________________________________________________  

Luas Prisma    2   9 + 8, 2   4 

  18 + 32,8 

  50,8. 

Jadi, luas kain minimal yang dibutuhkan untuk membuat tenda   50,8 m
2
. 

KUIS 2 

 

A 

B 

E 

C 

F 

G 

H 

2 m 

1,5 m 

m 

1,5 m 

m 
1 m 

m 

D 

Volume sampah yang dapat ditampung? 

Bak sampah berbentuk prisma trapesium ABCD.EFGH. 

Panjang AB̅̅ ̅̅    1,5 m. 

Panjang AD̅̅ ̅̅    1 m. 

Panjang AE̅̅̅̅   2 m. 

Panjang BC̅̅̅̅   1,5 m. 
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Jawab: 

 _____________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 

1. Perhatikan gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika luas permukaan limas adalah 36 satuan luas, berapakah volumenya?  

Penyelesaian: 

Diketahui:  ____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ditanya: ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Jawab: 

 _____________________________________________________________________   

V sampah   V prisma ABCD.EFGH 

V prisma ABCD.EFGH   luas ABCD   panjang AE̅̅̅̅  

  
   + ,5)   ,5

 
  2 

     2 

  4. 

Jadi, volume sampah yang dapat ditampung adalah   4 m
3
. 

  
 AD +BC)  AC

 
  AE 

KUIS 3 

 

4 

4 

A B 

C 
D 

T 

O 
E 

Ukuran alas   4   4 

Luas permukaan limas   36 satuan luas 

Volume limas? 

Volume T.ABCD   
 

 
  luas ABCD   TO 
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 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

 

 

  

TO   TE − OE  

   , ) −   )   

  ,  − 4  

  ,    

TO   , . 

Volume T.ABCD   
 

 
  (4  4)   1,5 

  
 

 
  (16)   1,5 

   ,   16 

  8 

Jadi, volume tenda tersebut adalah   13,33 m
3
. 

  
 

 
  24 

  
 

 
  24 

atau 
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Lampiran 7 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 (LKS 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
20 menit 

Melalui diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis masalah dengan teknik radiant 

thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait luas permukaan prisma dan limas dengan 

langkah-langkah pemecahan masalah Polya; 

(2) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas 

dengan mengerjakan LKS 1; 

(3) berpartisipasi aktif dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas dengan 

menyuarakan pendapat dalam diskusi. 

 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARI MENGAMATI ! 

Perhatikan gambar-gambar berikut, kemudian jawablah 

pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada titik-titik 

yang tersedia! 

 

A B 

C 

a b 

c 

D 
1. Gambar di atas adalah 

bidang .... 

2. Alasnya = .... 

3. Tingginya = .... 

4. Luasnya = ....   ....   .... 

5. Kelilingnya = .... + .... + .... 

1. Gambar di atas adalah 

bidang .... 

2. Alasnya = .... 

3. Tingginya = .... 

4. Luasnya = ....   ....   .... 

5. Kelilingnya = .... + .... + .... 

1. Gambar di atas adalah 

bidang .... 

2. Alasnya = .... 

3. Tingginya = .... 

4. Luasnya = ....   ....   .... 

5. Kelilingnya = .... + .... + .... 

 

Jika segitiga sama kaki mempunyai panjang alas = a, tinggi = t, dan luas = L, maka 

L = ........   .......   ....... 

Jika ketiga sisi segitiga panjangnya a, b, dan c, dan keliling = K, maka 

K = ...... + ...... + ...... 

simpulan 

B 

C 

A 

D 
a 

b 

c 

C 

A B 

D a 

b 

c 
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a. 

 

 

 

 

a. Disebut apakah bangun pada gambar di samping? 

(.............................................) 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang alasnya? (.....................................) 

c. Manakah bidang atasnya? ( bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang atasnya? (.....................................) 

d. Apakah bidang alas dan bidang atas sama dan sejajar? 

(............) 

e. Manakah rusuk-rusuk tegaknya? (........, ........, dan .......) 

Apakah rusuk-rusuk tegaknya sama panjang? (........) 

Panjang rusuk tersebut merupakan  ............ prisma 

 

1. Gambar di samping adalah 

bidang .... 

2. Panjangnya = .... 

3. Lebarnya = .... 

4. Luasnya = .... 

5. Kelilingnya = .... A 

C D 

B p 

l 

B 

D 

A 

C 

p 

l 

 

1. Gambar di samping adalah 

bidang .... 

2. Panjangnya = .... 

3. Lebarnya = .... 

4. Luasnya = .... 

5. Kelilingnya = .... 

Jika persegi panjang memiliki panjang = p, lebar = l, luas = L, dan keliling = K 

maka 

L = ....   .... dan K = ....   (.... + ....) 

 

simpulan 

A B 

C 

D E 

F 
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b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a.  

 

 

  

a. Disebut apakah bangun pada gambar di samping? (.............................................) 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang alasnya? (.....................................) 

c. Manakah bidang atasnya? ( bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang atasnya? (.....................................) 

d. Apakah bidang alas dan bidang atas sama dan sejajar? (............) 

e. Manakah rusuk-rusuk tegaknya? (........, ........, dan .......) 

Apakah rusuk-rusuk tegaknya sama panjang? (........) 

Panjang rusuk tersebut merupakan  ............ prisma 

a. Gambar di samping adalah bangun .... 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ........) 

Bidang alasnya berbentuk .... 

c. Tinggi limas adalah ...... 

d. Bidang atau sisi tegak limas tersebut adalah 

bidang .........., ..........., .........., dan ........... 

Berbentuk apakah masing-masing bidang itu? 

(...................),  

dan tinggi salah satu sisi tegaknya adalah .... 

e. Apakah semua luas sisi tegaknya sama? (..............) 

f. Luas Δ TBC   .............. 
 

A B 

C 

T 

D 

E F 

a 

a 
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b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS 1. 

2. Bacalah dan pahami materi luas permukaan prisma dan limas pada buku paket BSE 

hal. 232. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 1). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

Luas Permukaan Prisma dan Limas 

A 

B 

C 

T 

F 

a. Gambar di samping adalah bangun .... 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ........) 

Bidang alasnya berbentuk .... 

c. Tinggi limas adalah ...... 

d. Bidang atau sisi tegak limas tersebut adalah 

bidang .........., ..........., .........., dan ........... 

Berbentuk apakah masing-masing bidang itu? 

(...................),  

dan tinggi salah satu sisi tegaknya adalah .... 

e. Apakah semua luas sisi tegaknya sama? 

(..............) 

f. Luas Δ TBC   .............. 
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C 

B 

A 

D

E 

F E D

A B 

B 

C B 

E F 

E 

3

1

4

2

5

Gambar Prisma segitiga dan jaring-jaringnya 

 

 

1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Rumus Luas Permukaan Prisma 

(1) Prisma Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan prisma tegak segitiga ............... dan jaring-jaring 

prisma tegak ................. 

Perhatikan gambar di atas!  

Bidang alas dan atas prisma berturut-turut adalah bidang ............... dan ................ 

Bidang/ sisi tegak prisma adalah bidang ........, .........., dan .........  

Karena prisma ...................... merupakan prisma tegak, maka: 

tinggi prisma   panjang  AD̅̅ ̅̅    panjang ....   panjang     

Kita dapat menemukan rumus luas permukaan prisma dengan mencari luas jaring-

jaring prisma tersebut. 

L. permukaan prisma Δ =  luas Δ ABC + luas Δ ...... + luas ABED + luas .......  

  + luas BCFE 

 = (2   luas Δ ABC) + (AB  AD) + (.....   CF) +  

   (......   BE)  

  = (2   luas Δ ABC) + [(AB + AC + BC)   AD)] 

  = (2   luas alas) + (keliling Δ ABC   ..............) 

  = (2   luas alas) + (keliling ............   ..............) 

Jadi, luas permukaan prisma segitiga = (2   luas alas) + 

(keliling ............   ..............) 

  

Kegiatan Inti 1 
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(2) Prisma Segi Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. prisma segi lima =  luas ABCDE + luas .............. + luas CDNM + 

luas   ......... + luas ABLK + luas AEOK + luas DEON 

  = (2   luas ABCDE) + (CD  DN) + (BC   CM) +  

   (AB   BE) + (.....   AK) +  (.....   DN) 

  = (2   luas ABCDE) + [(CD + BC + AB + AE + DE)      

DN] 

  = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

 = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

Jadi, luas permukaan prisma segilima = (2   luas alas) + 

(keliling ............   ..............) 

 

(3) Prisma Segi Enam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A D 

B C 

E 

K N 

L M 

O 

D 

C B 

E 

A 

M L 

O 

N K 

D 

N K 

A E D 

O N 

A D 

B C 

E F 

K 

L M 

N 

O P 

A 

B 

D 

L 

O 

N K 

A 

P 
N 

D C B 

M L 

C 

E F 

M 

K K 

A 



202 
 

 
 

 

L. prisma segi enam =  luas ABCDEF + luas .............. + luas AFPK + luas   

EFPO + luas DEON + luas CDNM + luas BCML + luas 

ABLK 

  = (2   luas ..............) + (AF F ) + (EF   FP) +  

   (DE  EO) + (.....   DN) +  (.....   CM) +  (.....   BL) 

  = (2   luas ABCDEF) + [(AF + EF + DE + CD + BC + 

AB)   .......] 

  = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

 = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

Jadi, luas permukaan prisma segilima = (2   luas alas) + 

(keliling ............   ..............) 

Dari (1), (2), dan (3), dapat disimpulkan bahwa secara umum luas permukaan prisma 

dapat dinyatakan dengan rumus berikut. 

 

 

Jumlah luas bidang/ sisi tegak = keliling alas   tinggi prisma, jadi rumus tersebut 

dapat ditulis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Rumus Luas Permukaan Limas 

(1) Limas Segi Empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas permukaan prisma = .....   luas alas + (................. alas   ............) 

Luas permukaan prisma = 2   luas alas +  jumlah luas bidang-bidang tegak 

A B 

C D 

T 

T 

T 

T 

Kegiatan Inti 2 

A B 

C D 

T 
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Gambar di atas menunjukkan limas ............. dan jaring-jaring limas  ............... 

Perhatikan gambar di atas!  

Bidang alas limas merupakan persegi .........  

Bidang/ sisi tegak limas adalah bidang segitiga ........, .........., .........., dan .........  

Kita dapat menemukan rumus luas permukaan limas dari jaring-jaring limas tersebut. 

Luas permukaan limas  =  luas bidang ............. + luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas 

Δ ...... + luas Δ ......  

  = luas bidang ............. + (luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas 

Δ ...... + luas Δ ......) 

 = luas ............. +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi empat = ..................  + 

Jumlah ........................... 

(2) Limas Segitiga 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L. limas segitiga  = luas Δ ABC + luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ......  

   = luas Δ ABC + (luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ...... ) 

   = luas ........ +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi tiga = ..................  + 

Jumlah ........................... 

  

A 

B 

C 

T 

T 

T 
T 

A 

B 

C 
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Luas permukaan limas = .................. + jumlah .......................................... 

 

(3) Limas Segi Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. limas segi lima  = luas bidang ........... + luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ...... 

+  luas Δ ...... + luas Δ ...... 

  = luas bidang ........... + (luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ...... 

+ luas Δ ...... + luas Δ ......  ) 

  = luas ........... +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi tiga = ..................  + 

Jumlah ........................... 

Dari (1), (2), dan (3) dapat disimpulkan secara umum umum rumus luas 

permukaan limas sebagai berikut. 

 

  

A 

B C 

D 

E 

T 
T T 

T 

T 

T 

A 

B C 

D 

E 
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C. Kegiatan Akhir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIMPULAN 

Dipunyai sebuah prisma tegak, dengan tinggi prisma = t, luas 

alas prisma = A, dan keliling alas prisma = K. Jika luas 

permukaan prisma = L, maka luas permukaan prisma: 

L   (2    .... )   ( ...   ...) 

1. 

2. Dipunyai sebuah limas tegak, jika luas alas = A, jumlah luas 

sisi tegak = T, dan luas  luas permukaan limas = L, maka:  

L   ...............   .............. 
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Revisi LKS 1 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 (LKS 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
20 menit 

Melalui diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis masalah dengan teknik radiant 

thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait luas permukaan prisma dan limas dengan 

langkah-langkah pemecahan masalah Polya; 

(2) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas 

dengan mengerjakan LKS 1; 

(3) berpartisipasi aktif dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas dengan 

menyuarakan pendapat dalam diskusi. 

 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok  :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARI MENGAMATI ! 

Perhatikan gambar-gambar berikut, kemudian jawablah 

pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada titik-titik 

yang tersedia! 

 

A B 

C 

a b 

c 

D 
1. Gambar di atas adalah 

bidang .... 

2. Alasnya = .... 

3. Tingginya = .... 

4. Luasnya = ....   ....   .... 

5. Kelilingnya = .... + .... + .... 

1. Gambar di atas adalah 

bidang .... 

2. Alasnya = .... 

3. Tingginya = .... 

4. Luasnya = ....   ....   .... 

5. Kelilingnya = .... + .... + .... 

1. Gambar di atas adalah 

bidang .... 

2. Alasnya = .... 

3. Tingginya = .... 

4. Luasnya = ....   ....   .... 

5. Kelilingnya = .... + .... + .... 

 

Jika segitiga sama kaki mempunyai panjang alas = a, tinggi = t, dan luas = L, maka 

L = ........   .......   ....... 

Jika ketiga sisi segitiga panjangnya a, b, dan c, dan keliling = K, maka 

K = ...... + ...... + ...... 

simpulan 

B 

C 

A 

D 
a 

b 

c 

C 

A B 

D a 

b 

c 
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a. 

 

 

 

 

 

a. Disebut apakah bangun pada gambar di samping? 

(.............................................) 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang alasnya? (.....................................) 

c. Manakah bidang atasnya? ( bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang atasnya? (.....................................) 

d. Apakah bidang alas dan bidang atas sama dan sejajar? 

(............) 

e. Manakah rusuk-rusuk tegaknya? (........, ........, dan .......) 

Apakah rusuk-rusuk tegaknya sama panjang? (........) 

Panjang rusuk tersebut merupakan  ............ prisma 

 

1. Gambar di samping adalah 

bidang .... 

2. Panjangnya = .... 

3. Lebarnya = .... 

4. Luasnya = .... 

5. Kelilingnya = .... A 

C D 

B p 

l 

B 

D 

A 

C 

p 

l 

 

1. Gambar di samping adalah 

bidang .... 

2. Panjangnya = .... 

3. Lebarnya = .... 

4. Luasnya = .... 

5. Kelilingnya = .... 

Jika persegi panjang memiliki panjang = p, lebar = l, luas = L, dan keliling = K 

maka 

L = ....   .... dan K = ....   (.... + ....) 

 

simpulan 

A B 

C 

D E 

F 
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b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

a.  

 

 

  

a. Disebut apakah bangun pada gambar di samping? (.............................................) 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang alasnya? (.....................................) 

c. Manakah bidang atasnya? ( bidang ................) 

Berbentuk apakah bidang atasnya? (.....................................) 

d. Apakah bidang alas dan bidang atas sama dan sejajar? (............) 

e. Manakah rusuk-rusuk tegaknya? (........, ........, dan .......) 

Apakah rusuk-rusuk tegaknya sama panjang? (........) 

Panjang rusuk tersebut merupakan  ............ prisma 

a. Gambar di samping adalah bangun .... 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ........) 

Bidang alasnya berbentuk .... 

c. Tinggi limas adalah ...... 

d. Bidang atau sisi tegak limas tersebut adalah 

bidang .........., ..........., .........., dan ........... 

Berbentuk apakah masing-masing bidang itu? 

(...................),  

dan tinggi salah satu sisi tegaknya adalah .... 

e. Apakah semua luas sisi tegaknya sama? (..............) 

f. Luas Δ TBC   .............. 

 

A B 

C 

T 

D 

E F 

a 

a 
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b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti  

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS 1. 

2. Bacalah dan pahami materi luas permukaan prisma dan limas pada buku paket BSE 

hal. 232. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 1). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

Luas Permukaan Prisma dan Limas 

A 

B 

C 

T 

F 

a. Gambar di samping adalah bangun .... 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ........) 

Bidang alasnya berbentuk .... 

c. Tinggi limas adalah ...... 

d. Bidang atau sisi tegak limas tersebut adalah 

bidang .........., ..........., .........., dan ........... 

Berbentuk apakah masing-masing bidang itu? 

(...................),  

dan tinggi salah satu sisi tegaknya adalah .... 

e. Apakah semua luas sisi tegaknya sama? 

(..............) 

f. Luas Δ TBC   .............. 
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C 

B 

A 

D

E 

F E D

A B 

B 

C B 

E F 

E 

3

1

4

2

5

Gambar Prisma segitiga dan jaring-jaringnya 

 

 

1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Rumus Luas Permukaan Prisma 

(1) Prisma Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan prisma tegak segitiga ABC.DEF dan jaring-jaring 

prisma tegak segitiga .......................... 

Perhatikan gambar di atas!  

Bidang alas dan atas prisma berturut-turut adalah bidang ABC dan ................ 

Bidang/ sisi tegak prisma adalah bidang ABED, ............., dan ..............  

Karena prisma ABC.DEF merupakan prisma tegak, maka: 

tinggi prisma   panjang  AD̅̅ ̅̅    panjang ....   panjang     

Kita dapat menemukan rumus luas permukaan prisma dengan mencari luas jaring-

jaring prisma tersebut. 

L. permukaan prisma Δ =  luas Δ ABC + luas Δ ...... + luas ABED + luas .......  

  + luas BCFE 

 = (2   luas Δ ABC) + (AB  AD) + (.....   CF) +  

   (......   BE)  

  = (2   luas Δ ABC) + [(AB + AC + BC)   AD)] 

  = (2   luas alas) + (keliling Δ ABC   ..............) 

  = (2   luas alas) + (keliling ............   ..............) 

Jadi, luas permukaan prisma segitiga = (2   luas alas) + 

(keliling ............   ..............) 

Kegiatan Inti 1 
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(2) Prisma Segi Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. prisma segi lima =  luas ABCDE + luas .............. + luas CDNM + luas   ......... 

+ luas ABLK + luas AEOK + luas DEON 

 = (2   luas ABCDE) + (CD  DN) + (BC   CM) +  

   (AB   BE) + (.....   AK) +  (.....   DN) 

 = (2   luas ABCDE) + [(CD + BC + AB + AE + DE)      

DN] 

 =` (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

 =  (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

Jadi, luas permukaan prisma segilima = (2   luas alas) + 

(keliling ............   ..............) 

 

(3) Prisma Segi Enam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A D 

B C 

E 

K N 
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O 

D 

C B 

E 

A 
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D 
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E F 

K 
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L. prisma segi enam =  luas ABCDEF + luas .............. + luas AFPK + luas   

EFPO + luas DEON + luas CDNM + luas BCML + luas 

ABLK 

  = (2   luas ..............) + (AF F ) + (EF   FP) +  

   (DE  EO) + (.....   DN) +  (.....   CM) +  (.....   BL) 

  = (2   luas ABCDEF) + [(AF + EF + DE + CD + BC + 

AB)   .......] 

  = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

 = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

Jadi, luas permukaan prisma segilima = (2   luas alas) + 

(keliling ............   ..............) 

Dari (1), (2), dan (3), dapat disimpulkan bahwa secara umum luas permukaan prisma 

dapat dinyatakan dengan rumus berikut. 

 

 

Jumlah luas bidang/ sisi tegak = keliling alas   tinggi prisma, jadi rumus tersebut 

dapat ditulis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Rumus Luas Permukaan Limas 

(1) Limas Segi Empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luas permukaan prisma = .....   luas alas + (................. alas   ............) 

Luas permukaan prisma = 2   luas alas +  jumlah luas bidang-bidang tegak 

A B 

C D 

T 

T 

T 

T 

Kegiatan Inti 2 

A B 

C D 

T 
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Gambar di atas menunjukkan limas ............. dan jaring-jaring limas  ............... 

Perhatikan gambar di atas!  

Bidang alas limas merupakan persegi .........  

Bidang/ sisi tegak limas adalah bidang segitiga ........, .........., .........., dan .........  

Kita dapat menemukan rumus luas permukaan limas dari jaring-jaring limas tersebut. 

Luas permukaan limas  =  luas bidang ............. + luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas 

Δ ...... + luas Δ ......  

  = luas bidang ............. + (luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas 

Δ ...... + luas Δ ......) 

 = luas ............. +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi empat = ..................  + 

Jumlah ........................... 

(2) Limas Segitiga 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

L. limas segitiga  = luas Δ ABC + luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ......  

   = luas Δ ABC + (luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ...... ) 

   = luas ........ +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi tiga = ..................  + 

Jumlah ........................... 

  

A 

B 

C 

T 

T 

T 
T 

A 

B 

C 
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Luas permukaan limas = .................. + jumlah .......................................... 

(3) Limas Segi Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. limas segi lima  = luas bidang ........... + luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ...... 

+  luas Δ ...... + luas Δ ...... 

  = luas bidang ........... + (luas Δ ...... + luas Δ ...... + luas Δ ...... 

+ luas Δ ...... + luas Δ ......  ) 

  = luas ........... +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi tiga = ..................  + 

Jumlah ........................... 

Dari (1), (2), dan (3) dapat disimpulkan secara umum umum rumus luas 

permukaan limas sebagai berikut. 

 

  

A 

B C 

D 

E 

T 
T T 

T 

T 

T 

A 

B C 

D 

E 
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C. Kegiatan Akhir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SIMPULAN 

Dipunyai sebuah prisma tegak, dengan tinggi prisma = t, luas 

alas prisma = A, dan keliling alas prisma = K. Jika luas 

permukaan prisma = L, maka luas permukaan prisma: 

L   (2    .... )   ( ...   ...) 

1. 

2. Dipunyai sebuah limas tegak, jika luas alas = A, jumlah luas 

sisi tegak = T, dan luas  luas permukaan limas = L, maka:  

L   ...............   .............. 
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KEGIATAN SISWA 1 (LKS 1)  

Luas Permukaan Prisma dan Limas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Laksanakan kegiatan dengan baik sesuai panduan LKS! 

20 menit 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis masalah 

dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait luas permukaan prisma dan limas dengan 

langkah-langkah pemecahan masalah Polya; 

(2) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas 

dengan mengerjakan LKS 1; 

(3) berpartisipasi aktif dalam mempelajari luas permukaan prisma dan limas dengan 

menyuarakan pendapat dalam diskusi. 

 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok  :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Petunjuk 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARI MENGAMATI ! 

Perhatikan gambar-gambar berikut, kemudian jawablah 

pertanyaan dengan menuliskan jawaban pada titik-titik 

yang tersedia! 

 

A B 

C 

a b 

c 

D 
1. Gambar di atas adalah 

bidang segitiga ABC 

2. Alasnya = 𝑨𝑩̅̅ ̅̅ ̅ 

3. Tingginya = 𝑪𝑫̅̅ ̅̅ ̅ 

4. Luasnya = 1/2    c   CD 

5. Kelilingnya = a  + b  + c 

1. Gambar di atas adalah 

bidang segitiga ABC 

2. Alasnya = 𝑩𝑪̅̅ ̅̅ ̅ 

3. Tingginya = 𝑨𝑫̅̅ ̅̅ ̅ 

4. Luasnya = 1/2    a   AD 

5. Kelilingnya = a  + b  + c 

1. Gambar di atas adalah bidang 

segitiga ABC 

2. Alasnya = 𝑨𝑪̅̅ ̅̅̅ 

3. Tingginya = 𝑩𝑫̅̅ ̅̅ ̅ 

4. Luasnya = 1/2    b   BD 

5. Kelilingnya = a  + b  + c 

 

Jika segitiga sama kaki mempunyai panjang alas = a, tinggi = t, dan luas = L, maka 

L = ½   a   t 

Jika ketiga sisi segitiga panjangnya a, b, dan c, dan keliling = K, maka 

K = a + b + c 

simpulan 

1 

B 

C 

A 

D 
a 

b 

c 

C 

A B 

D a 

b 

c 
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a. 
 

 

 

 

 

 

a. Disebut apakah bangun pada gambar di samping?  

(Prisma segitiga) 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ABC) 

Berbentuk apakah bidang alasnya? (Segitiga) 

c. Manakah bidang atasnya? ( bidang DEF) 

Berbentuk apakah bidang atasnya? (Segitiga) 

d. Apakah bidang alas dan bidang atas sama dan sejajar? (Ya) 

e. Manakah rusuk-rusuk tegaknya? (𝑨𝑫̅̅ ̅̅ ̅, 𝑩𝑬̅̅ ̅̅ ̅, dan 𝑪𝑭̅̅ ̅̅̅) 

Apakah rusuk-rusuk tegaknya sama panjang? (Ya) 

Panjang rusuk tersebut merupakan  tinggi  prisma 

 

1. Gambar di samping adalah 

bidang persegi panjang 

ABCD 

2. Panjangnya = p 

3. Lebarnya = l 

4. Luasnya = p   l 

5. Kelilingnya = 2   (p   l) 
A 

C D 

B p 

l 

B 

D 

A 

C 

p 

l 

 

1. Gambar di samping adalah 

bidang persegi panjang 

ABCD 

2. Panjangnya = p 

3. Lebarnya = l 

4. Luasnya = p   l 

5. Kelilingnya = 2   (p   l) 

2 

Jika persegi panjang memiliki panjang = p, lebar = l, luas = L, dan keliling = K 

maka 

L = p   l dan K = 2   ( p + l ) 

simpulan 

3 

A B 

C 

D E 

F 
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 b.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. 

 

 

 

 

 

  

a. Disebut apakah bangun pada gambar di samping? (Prisma segitiga) 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ABC) 

Berbentuk apakah bidang alasnya? (Segitiga) 

c. Manakah bidang atasnya? ( bidang DEF) 

Berbentuk apakah bidang atasnya? (Segitiga) 

d. Apakah bidang alas dan bidang atas sama dan sejajar? (Ya) 

e. Manakah rusuk-rusuk tegaknya? ( 𝑨𝑫̅̅ ̅̅ ̅, 𝑩𝑬̅̅ ̅̅ ̅, dan 𝑪𝑭̅̅ ̅̅̅)..) 

Apakah rusuk-rusuk tegaknya sama panjang? (Ya) 

Panjang rusuk tersebut merupakan tinggi prisma 

a. Gambar di samping adalah bangun limas segiempat 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ABC) 

Bidang alasnya berbentuk Persegi 

c. Tinggi limas adalah 𝑻𝑬̅̅ ̅̅ ̅̅  

d. Bidang atau sisi tegak limas tersebut adalah bidang 

TAB, TBC, TCD, dan TAD. 

Berbentuk apakah masing-masing bidang itu? 

(Segitiga), 

dan tinggi salah satu sisi tegaknya adalah 𝑻𝑭̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

e. Apakah semua luas sisi tegaknya sama? (Ya) 

f. Luas Δ TBC   ½   a   TF. 

4 

A B 

C 

T 

D 

E F 

a 

a 



221 
 

 
 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS . 

2. Bacalah dan pahami materi luas permukaan prisma dan limas pada buku paket BSE 

hal. 232. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 1). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

Luas Permukaan Prisma dan Limas 

A 

B 

C 

T 

F 

a. Gambar di samping adalah bangun limas 

segiempat 

b. Manakah bidang alasnya? (bidang ABCD) 

Bidang alasnya berbentuk persegi 

c. Tinggi limas adalah TE̅̅ ̅̅  

d. Bidang atau sisi tegak limas tersebut adalah 

bidang TAB, TBC, TCD, dan TAD. 

Berbentuk apakah masing-masing bidang itu? 

(Segitiga), 

dan tinggi salah satu sisi tegaknya adalah 𝑻𝑭̅̅ ̅̅̅. 

e. Apakah semua luas sisi tegaknya sama?  

(Ya) 

f. Luas Δ TBC   ½   a   TF. 
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C 

B 

A 

D

E 

F E D

A B 

B 

C B 

E F 

E 

3

1

4

2

5

Gambar Prisma segitiga dan jaring-jaringnya 

 

 

1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Rumus Luas Permukaan Prisma 

(1) Prisma Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan prisma tegak segitiga ABC.DEF dan jaring-jaring 

prisma tegak segitiga ABC.DEF 

Perhatikan gambar di atas!  

Bidang alas dan atas prisma berturut-turut adalah bidang ABC dan DEF 

Bidang/ sisi tegak prisma adalah bidang ABED, BCFE, dan ACFD  

Karena prisma ABC.DEF merupakan prisma tegak, maka: 

tinggi prisma   panjang AD̅̅ ̅̅    panjang   ̅̅ ̅̅ ̅   panjang   ̅̅ ̅̅  

Kita dapat menemukan rumus luas permukaan prisma dengan mencari luas jaring-

jaring prisma tersebut. 

L. permukaan prisma Δ =  luas Δ ABC + luas Δ DEF + luas ABED + luas ACFD  

  + luas BCFE 

 = (2   luas Δ ABC) + (AB  AD) + (AC   CF) +  

   ( BC   BE)  

  = (2   luas Δ ABC) + [(AB + AC + BC)   AD)] 

  = (2   luas alas) + (keliling Δ ABC   AD) 

  = (2   luas alas) + (keliling alas   tinggi) 

Jadi, luas permukaan prisma segitiga = (2   luas alas) + (keliling alas   tingggi) 

 

 

Kegiatan Inti 1 
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(2) Prisma Segi Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. prisma segi lima =  luas ABCDE + luas KLMNO + luas CDNM + luas   

BCML+ luas ABLK + luas AEOK + luas DEON 

  = (2   luas ABCDE) + (CD  DN) + (BC   CM) +  

   (AB   BL) + (AE   AK) +  (DE   DN) 

  = (2   luas ABCDE) + [(CD + BC + AB+ AE + DE)      

DN] 

  = (2   luas alas) + (keliling alas    DN.) 

 = (2   luas alas) + (keliling alas   tinggi) 

Jadi, luas permukaan prisma segilima = (2   luas alas) + (keliling alas    tinggi) 

 

(3) Prisma Segi Enam 
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L. prisma segi enam =  luas ABCDEF + luas KLMNOP + luas AFPK + luas   

EFPO + luas DEON + luas DCMN + luas CBLM + luas 

BAKL 

  = (2   luas ABCDEF) + (AF AK) + (EF   FP) +  

   (DE  EO) + (CD   DN) +  (BC   CM) +  (AB   BL) 

  = (2   luas ABCDEF) + [(AF + EF + DE + CD + BC + 

AB)   DN] 

  = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

 = (2   luas alas) + (keliling ..............   ..............) 

Jadi, luas permukaan prisma segilima = (2   luas alas) + 

(keliling ............   ..............) 

Dari (1), (2), dan (3), dapat disimpulkan bahwa secara umum luas permukaan prisma 

dapat dinyatakan dengan rumus berikut. 

 

Jumlah luas bidang/ sisi tegak = keliling alas   tinggi prisma, jadi rumus tersebut 

dapat ditulis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Rumus Luas Permukaan Limas 

(1) Limas Segi Empat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan limas T.ABCD dan jaring-jaring limas  T.ABCD 

Perhatikan gambar di atas!  

Luas permukaan prisma = 2   luas alas + (keliling alas   tingggi) 

Luas permukaan prisma = 2   luas alas +  jumlah luas bidang-bidang tegak 

T 

T T 

T 

A B 

C D 

Kegiatan Inti 2 

A B 

C 

T 

D 
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Bidang alas limas merupakan persegi ABCD 

Bidang/ sisi tegak limas adalah bidang segitiga TAB, TBC, TCD, dan TAD  

Kita dapat menemukan rumus luas permukaan limas dari jaring-jaring limas tersebut. 

Luas permukaan limas  =  luas bidang ABCD + luas Δ TAB + luas Δ TBC + luas Δ 

TCD + luas Δ TAD  

  = luas bidang ABCD + (luas Δ TAB + luas Δ TBC + luas Δ 

TCD + luas Δ TAD) 

 = luas alas +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi empat = luas alas  + Jumlah luas sisi-sisi 

tegak 

(2) Limas Segitiga 

 

 

  

 

 

 

L. limas segitiga  = luas Δ ABC + luas Δ TAB + luas Δ TBC + luas Δ TAC 

   = luas Δ ABC + (luas Δ TAB + luas Δ TBC + luas Δ TAC) 

   = luas alas +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi tiga = luas alas  + Jumlah luas sisi-sisi 

tegak 

 

 

 

  

A 

B 

C 

T 

T 

T 
T 

A 

B 

C 
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Luas permukaan limas = luas alas + jumlah luas sisi-sisi tegak 

(3) Limas Segi Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. limas segi lima  = luas bidang ABCDE + luas Δ TAB + luas Δ TBC + luas Δ 

TCD +  luas Δ TDE + luas Δ TAE 

  = luas bidang ABCDE + (luas Δ TAB + luas Δ TBC + luas Δ 

TCD +  luas Δ TDE + luas Δ TAE) 

  = luas alas +  jumlah luas sisi-sisi tegak.  

Jadi, rumus luas permukaan prisma segi tiga = luas alas  + Jumlah luassisi-sisi 

tegak 

Dari (1), (2), dan (3) dapat disimpulkan secara umum umum rumus luas 

permukaan limas sebagai berikut. 

 

  

A 

B C 

D 

E 

T 
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T 

T 

T 

A 

B C 

D 

E 
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C. Kegiatan Akhir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SIMPULAN 

Dipunyai sebuah prisma tegak, dengan tinggi prisma = t, luas 

alas prisma = A, dan keliling alas prisma = K. Jika luas 

permukaan prisma = L, maka luas permukaan prisma: 

L   (2    A)   ( K   t) 

1. 

2. Dipunyai sebuah limas tegak, jika luas alas = A, jumlah luas 

sisi tegak = T, dan luas  luas permukaan limas = L, maka:  

L   A   T 
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Lampiran 9 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 2 (LKS 2)  

Volume Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 15 menit 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait volume prisma dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan tujuan belajar volume prisma; 

(3) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari volume prisma dengan 

mengerjakan LKS 2 dan LTS 2; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume prisma dengan menyuarakan 

pendapat dalam diskusi. 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok  :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS 2. 

2. Untuk membantu pengisian LKS 2, bacalah dan pahami materi volume prisma pada 

buku paket BSE hal. 236. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 2). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

MARI KITA 

MENGAMATI ! 

Amati gambar berikut kemudian isilah titik-titik pada isian 

di sampingnya! 

Gambar di samping adalah bangun ruang yang 

disebut ............. 

 

Tentukan volume bangun ruang tersebut jika 

ukurannya seperti tertera pada gambar. 

Volume .............   .......   .......   ....... 
A B 

C D 

E F 

H G 

p 
l 

t 

Volume Prisma 
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1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Menemukan Rumus Volume Prisma 

(1) Prisma Segitiga 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume prisma ABD.EFH             volume balok ABCD.EFGH 

   

 

  

    .......................   tinggi. 

Jadi, volume prisma tegak segitiga = .........................   tinggi.  

(2) Prisma Segi Lima Beraturan 

Prisma segilima tegak beraturan dibentuk oleh lima prisma segitiga yang   

V. prisma ABCD.KLMNO    ....   V. prisma TBC.ULM 

   

 

  

 

  

t 

l A 

C D 

B 

E F 

G H 

A B 

E F 

D D C 

B 

H 

F 

G H 

p 
l 

t 

p 

A B 

E F 

H 

p 

t 

Gambar 2.4 Belahan balok 

D 

........  

....... 
    .......   .......   t 

........  

....... 
 (   .......   .......)   t 

l 

  .....   (luas ∆ TBC   ....) 

  luas ................   ..... 

Jadi, volume prisma tegak segi lima = .....................   tinggi.  

........  

....... 

A D 

B C 

E 

K N 

L M 

O 

T 

U 
  (.....   luas ∆ TBC)   .... 

  ........................   tinggi. 
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(3) Prisma  Segi Enam Beraturan 

 

 

 

 

 

 

(4) Prisma Segi- n 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari (1), (2), (3), dan (4) dapat disimpulkan, bahwa secara umum berlaku: 

 

Satuan volume yang sering dipakai adalah liter (l), mililiter (ml), m
3
, cm

3
, dm

3
, dan 

mm
3
. 

1 dm3 =1.000 cm
3
  1 l = 1 dm

3
 

1 cm3 = 1.000 mm
3
  1 l = 1.000 cc 

1 cm
3
 = 1 cc 1 l = 1000 ml 

b. Menentukan Volume Prisma jika Ukurannya Berubah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jika V = volume prisma, A= luas alas, dan t = tinggi, maka V = .....   ..... . 

 

2 cm 

3 cm 

Gambar 2.6 Prisma berbagai ukuran 

6 cm 

4 cm 

9 cm 

6 cm 

V. prisma ABCDEF.KLMNOP   ....   V. prisma TBC.ULM 

  .....   (luas ∆TBC   ........) 

  (.....   luas ∆TBC)   ........ 

  luas ..................   ....... 

V. prisma segi- n   ....   V. prisma .............. 

  ....   (luas segitiga   ..................) 

  (.....   luas segitiga)   ................ 

  (luas .........................)   tinggi 

A D 

B 

U

C 

E F 

K 

L M 

N 

O P 

T 

C 

  luas ..................   tinggi 

Jadi, volume prisma tegak segi enam = luas alas   tinggi.  

  luas ..............   tinggi 
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(1) Jika panjang rusuk alas suatu prisma segi empat beraturan = s, tinggi = t, dan 

volume = V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil  

k kali maka: 

 

 

 

dengan  

Vbaru  = volume prisma segiempat beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V = volume prisma segi empat beraturan semula 

k  = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

(2) Pada prisma segitiga beraturan ( segitiga siku-siku), jika panjang rusuk alas 

suatu prisma segitiga beraturan = a, tinggi segitiga = b, tinggi prisma = t, dan 

volume = V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil  

k kali maka: 

 

 

 

 

(3) Pada ada prisma segitiga beraturan (segitiga sama sisi/ kaki), jika panjang 

rusuk alas suatu prisma segitiga beraturan = a,tinggi segitiga = b, tinggi prisma = 

t, dan volume = V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau 

diperkecil  k kali maka: 

 

 

 

 

Vbaru  = ks    .......   ...... 

 = k
3
   .....   t 

 = k
3
   ...................   t 

 = k
3   

V 

a b 

t 

Vbaru  = (1/2    .......   ......)   kt 

 = k
3
   (1/2    .......   ......)   t 

 = k
3
   .................   t 

 = k
3   

V 

Vbaru  = (1/2    .......   kb)   kt 

 = k
3
   (1/2    .......   𝑏)   t 

 = k
3
   ...................   t 

 = k
3   

V 

a 

a 
t 

b 



233 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Volume untuk sebarang prisma dengan tinggi t dan luas alas = A dapat 

dihitung dengan rumus: 

      Volume prisma   .........   ......... 

 

2. Jika volume mula-mula suatu prisma beraturan = V kemudian panjang rusuk 

alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil  k  kali maka volume prisma 

tersebut setelah diperbesar atau diperkecil dapat ditentukan dengan rumus: 

Vbaru   ......   ....... 

 

(4) Pada prisma segi-n beraturan, jika panjang rusuk alas suatu prisma segi-n 

beraturan = a, tinggi prisma = t, dan volume = V, kemudian panjang rusuk alas 

dan tingginya diperbesar atau diperkecil  k kali maka: 

 

 

 

 

Dari (1), (2), (3), dan (4) dapat disimpulkan bahwa pada prisma segi-n beraturan 

berlaku: 

 

dengan  

Vbaru  = volume prisma segi-n beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V = volume prisma segi-n beraturan semula 

k  = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

 

C. Kegiatan Akhir 

 

SIMPULAN 

Vbaru  = k
3   

V 

Vbaru  = n   (1/2    .......   k𝑏)   kt 

 = k
3
   (n   1/2    .......   b)   t 

 = k
3
   ...................   t 

 = k
3   

V 
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Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KEGIATAN SISWA 2 (LKS 2)  

Volume Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

15 menit 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait volume prisma dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan tujuan belajar volume prisma; 

(3) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari volume prisma dengan 

mengerjakan LKS 2 dan LTS 2; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume prisma dengan menyuarakan 

pendapat dalam diskusi. 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok  :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS 2. 

2. Untuk membantu pengisian LKS 2, bacalah dan pahami materi volume prisma pada 

buku paket BSE hal. 236. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 2). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

Volume Prisma 

MARI KITA 

MENGAMATI ! 

Amati gambar berikut kemudian isilah titik-titik pada isian 

di sampingnya! 

Gambar di samping adalah bangun ruang yang 

disebut balok 

 

Tentukan volume bangun ruang tersebut jika 

ukurannya seperti tertera pada gambar. 

Volume balok   p   l   t 
A B 

C D 

E F 

H G 

p 
l 

t 
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1. Lengkapilah isian berikut! 

a. Menemukan Rumus Volume Prisma 

(1) Prisma Segitiga 

Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume prisma ABD.EFH             volume balok ABCD.EFGH 

   

 

  

    luas alas   tinggi. 

Jadi, volume prisma tegak segitiga = luas alas   tinggi.  

(2) Prisma Segi Lima Beraturan 

Prisma segilima tegak beraturan dibentuk oleh lima prisma segitiga yang   

V. prisma ABCDE.KLMNO    5   V. prisma TBC.ULM 

   

 

  

  

t 

l A 

C D 

B 

E F 

G H 

A B 

E F 

D D C 
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G H 
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E F 
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Gambar 2.4 Belahan balok 

D 

1 
    

2 
p   l   t 

  (   p   i)   t 

l 

  5  (luas ∆TBC   BL) 

  (5   luas ∆TBC)   BL 

  luas ABCDE   BL. 

Jadi, volume prisma tegak segi lima = luas alas   tinggi.  

 

A D 

B C 

E 

K N 

L M 
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1  

2 

1  

2 

  luas alas   tinggi. 
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(3) Prisma  Segi Enam Beraturan 

 

 

 

 

 

 

(4) Prisma Segi- n 

 

 

 

 

 

 

 

Dari (1), (2), (3), dan (4) dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara umum berlaku: 

 

 

Satuan volume yang sering dipakai adalah liter (l), mililiter (ml), m
3
, cm

3
, dm

3
, dan 

mm
3
. 

1 dm3 =1.000 cm
3
  1 l = 1 dm

3
 

1 cm3 = 1.000 mm
3
  1 l = 1.000 cc 

1 cm
3
 = 1 cc 1 l = 1000 ml 

b. Menentukan Volume Prisma jika Ukurannya Berubah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jika V = volume prisma, A= luas alas, dan t = tinggi, maka V = A   t . 

 

2 cm 

3 cm 

Gambar 2.6 Prisma berbagai ukuran 

6 cm 

4 cm 

9 cm 

6 cm 

A D 

B 

U

C 

E F 

K 

L M 

N 

O P 

T 

C 

V. prisma ABCDEF.KLMNOP   6   V. prisma TBC.ULM 

  6   (luas ∆TBC   BL) 

  (6   luas ∆TBC)   BL 

  luas  ABCDEF    BL 

V. prisma segi- n   n   V. prisma segitiga 

  n   (luas segitiga   tingggi) 

  (n   luas segitiga)   tinggi 

  luas alas   tinggi. 

  luas  alas    tinggi. 

  (luas segi-n)   tinggi 

Jadi, volume prisma tegak segi enam = luas alas   tinggi.  
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(1) Jika panjang rusuk alas suatu prisma segi empat beraturan = s, tinggi = t, dan 

volume = V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil  

k kali maka: 

 

 

 

 

dengan  

Vbaru  = volume prisma segiempat beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V = volume prisma segi empat beraturan semula 

k  = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

(2) Pada prisma segitiga beraturan ( segitiga siku-siku), jika panjang rusuk alas 

suatu prisma segitiga beraturan = a, tinggi segitiga = b, tinggi prisma = t, dan 

volume = V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil  

k kali maka: 

 

 

 

 

(3) Pada ada prisma segitiga beraturan (segitiga sama sisi/ kaki), jika panjang 

rusuk alas suatu prisma segitiga beraturan = a,tinggi segitiga = b, tinggi prisma = 

t, dan volume = V, kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar atau 

diperkecil  k kali maka: 

 

 

 

  

Vbaru  =       ks   kt 

 = k
3
   s

2
   t 

 = k
3
  luas alas   t 

 = k
3   

V 

ks 

a b 

t 

Vbaru  = (1/2    ka   kb)   kt 

 = k
3
   (1/2    a   b)    t 

 = k
3
   luas alas   t 

 = k
3   

V 

Vbaru  = (1/2    ka   kb)   kt 

 = k
3
   (1/2    a   𝑏)    t 

 = k
3
   luas alas   t 

 = k
3   

V 

a 

a 
t 

b 
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1. Volume untuk sebarang prisma dengan tinggi t dan luas alas = A dapat 

dihitung dengan rumus: 

      volume prisma   .A   t 

 

2. Jika volume mula-mula suatu prisma beraturan = V kemudian panjang rusuk 

alas dan tingginya diperbesar atau diperkecil  k  kali maka volume prisma 

tersebut setelah diperbesar atau diperkecil dapat ditentukan dengan rumus: 

Vbaru   k
3
   V 

 

(4) Pada prisma segi-n beraturan, jika panjang rusuk alas suatu prisma segi-n 

beraturan = a, tinggi prisma = t, dan volume = V, kemudian panjang rusuk alas 

dan tingginya diperbesar atau diperkecil  k kali maka: 

 

 

 

 

 

Dari (1), (2), (3), dan (4) dapat disimpulkan bahwa pada prisma segi-n beraturan 

berlaku: 

 

dengan  

Vbaru  = volume prisma segi-n beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V = volume prisma segi-n beraturan semula 

k  = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

C. Kegiatan Akhir 

 

SIMPULAN 

Vbaru  = k
3   

V 

Vbaru  = n   (1/2    ka   k𝑏)   kt 

 = k
3
   (n   1/2    a   b)   t 

 = k
3
   luas alas   t 

 = k
3   

V 
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Lampiran 11 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 3 (LKS 3)  

Volume Limas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Laksanakan kegiatan dengan baik sesuai panduan LKS! 

15 menit 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait volume prisma dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan tujuan belajar volume limas; 

(3) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari volume limas dengan mengerjakan 

LKS 3; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume limas dengan menyuarakan pendapat 

dalam diskusi. 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok  :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Petunjuk 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS 3. 

2. Untuk membantu pengisian LKS 3, bacalah dan pahami materi volume limas pada 

buku paket BSE hal. 237. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 3). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

Volume Limas 

MARI KITA 

MENGAMATI ! 

 

Amati gambar berikut kemudian isilah titk-titik di bawah ini! 

Gambar di samping adalah bangun ruang yang 

disebut ............. 

 

Tentukan volume bangun ruang tersebut jika ukurannya 

seperti tertera pada gambar.  

Volume .............   .......   .......   .......         )  
A B 

C D 

E F 

H G 

s 

s 

s 
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a. Lengkapilah isian berikut! 

(1) Volume Limas Segi Empat 

Gambar di samping menunjukkan sebuah kubus 

ABCD.EFGH. Kubus tersebut memiliki 4 buah 

diagonal ruang yang saling berpotongan di titik 

O. Keempat diagonal tersebut membentuk 6 

buah limas segi empat beraturan yang kongruen, 

yaitu limas O.ABCD, O.EFGH, O.ABFE, 

O.CDGH, O.BCGF, dan O. DAEH. 

 

Dengan demikian, volume kubus ABCD.EFGH merupakan gabungan volume 

keenam limas tersebut. 

6   Volume limas O.ABCD   Volume kubus ABCD.EFGH 

Volume limas O.ABCD             volume balok ABCD.EFGH 

   

 

  

      luas ...............   tinggi. 

 

Jadi, rumus volume limas segiempat        ........................   tinggi. 

(2) Volume Limas Segitiga 

 

 

 

 

 

Volum limas segitiga = 
2

1
   Volum Limas Segiempat 

Volum limas segitiga  = 
2

1
 (

3

1
    L. ▀   t) 

 = 
3

1
 (

2

1
  L ▀ )   t 

........  

....... 

2a 

2a 

2a 

a 

........  

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

........  

....... 
    (.......)     .......  

2a 

2 

........  

....... 

.......  
....... 
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= 
3

1
   ..........   t 

  = 
3

1
   luas .......     tinggi 

Jadi, volume limas segitiga = 
 

 
 x luas .......... x t 

(3) Volume limas segilima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.  limas segi lima =  5   V. Limas Segitiga  

   = ...   ( 
3

1
  L▲   t) 

   = 
3

1
x (....   L▲)   t 

=  
3

1
  .....   t 

Jadi, volume limas segilima = 
3

1
   luas ..........   t 

(4) Volume Limas Segi-n 

V. limas segi- n =  n   V. limas Segitiga  

             = ...   ( 
3

1
  L▲   t) 

             = 
3

1
x (....   L▲)   t 

  = 
3

1
   .......................   t 

Jadi, V. limas segi-n = 
3

1
   luas ..........   t 

Dari (1), (2), (3), dan (4) dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara umum berlaku: 

 

  

 

Jika V = volume limas, A= luas alas, dan t = tinggi, maka V = 
  

  
   ....   .... . 
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b. Volume Limas jika Ukurannya Berubah 

Volume limas segi empat beraturan jika rusuknya diubah dapat ditentukan dengan 

cara yang sama. 

Suatu limas segi empat beraturan memiliki panjang rusuk alas = s dan tinggi = t. 

Kemudian ukuran limas diubah menjadi panjang rusuk alas = ks dan tinggi = kt, 

dengan k konstanta. 

Diperoleh, 

 

 

 

dengan  

Vbaru  = volume limas segiempat beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V  = volume limas segi empat beraturan semula 

k   = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

Cara tersebut dapat digunakan pada limas yang lain dengan syarat alasnya harus 

beraturan. 

C. Kegiatan Akhir  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vbaru = 
 

 
 x luas alas  x tinggi 

 = 
 

 
 x (......)

2
 x ...... 

 = k
3 x (

 

 
x .....

2
 x .....) 

 = k
3
V 

.......  

....... 

 

1. Dipunyai sebarang limas dengan tinggi t dan luas alas A, 

volume limas tersebut dapat ditentukan dengan rumus: 

 

 

2. Jika volume mula-mula suatu limas beraturan = V 

kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar 

atau diperkecil  k  kali, maka volume prisma tersebut 

setelah diperbesar atau diperkecil dapat ditentukan 

dengan rumus: 

 

volume limas              ...........   ........... 

 

Vbaru   ......   ....... 

 

 
SIMPULAN 
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Revisi LKS 3 

LEMBAR KEGIATAN SISWA 3 (LKS 3)  

Volume Limas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Laksanakan kegiatan dengan baik sesuai panduan LKS! 

15 menit 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait volume prisma dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan tujuan belajar volume limas; 

(3) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari volume limas dengan mengerjakan 

LKS 3; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume limas dengan menyuarakan pendapat 

dalam diskusi. 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok  :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Petunjuk 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS 3. 

2. Untuk membantu pengisian LKS 3, bacalah dan pahami materi volume limas pada 

buku paket BSE hal. 237. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 3). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

Volume Limas 

MARI KITA 

MENGAMATI ! 

 

Amati gambar berikut kemudian isilah titk-titik di bawah ini! 

Gambar di samping adalah bangun ruang yang 

disebut ............. 

 

Tentukan volume bangun ruang tersebut jika ukurannya 

seperti tertera pada gambar.  

Volume .............   .......   .......   .......         )  
A B 

C D 

E F 

H G 

s 

s 

s 
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a. Lengkapilah isian berikut! 

(1) Volume Limas Segi Empat 

Gambar di samping menunjukkan sebuah kubus 

ABCD.EFGH. Kubus tersebut memiliki 4 buah 

diagonal ruang yang saling berpotongan di titik 

O. Keempat diagonal tersebut membentuk 6 

buah limas segi empat beraturan yang kongruen, 

yaitu limas O.ABCD, O.EFGH, O.ABFE, 

O.CDGH, O.BCGF, dan O. DAEH. 

 

Dengan demikian, volume kubus ABCD.EFGH merupakan gabungan volume 

keenam limas tersebut. 

6   Volume limas O.ABCD   Volume kubus ABCD.EFGH 

Volume limas O.ABCD             volume balok ABCD.EFGH 

   

 

  

      luas ...............   tinggi. 

 

Jadi, rumus volume limas segiempat        ........................   tinggi. 

(2) Volume Limas Segitiga 

 

 

 

 

 

Volum limas segitiga = 
2

1
   Volum Limas Segiempat 

Volum limas segitiga  = 
2

1
 (

3

1
    L. ▀   t) 

 = 
3

1
 (

...

...
  L ▀ )   t 

........  

....... 

2a 

2a 

2a 

a 

........  

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

........  

....... 
    (.......)     .......  

2a 

2 

........  

....... 

.......  
....... 
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= 
3

1
   .......... segitiga   t 

  = 
3

1
   luas .......     tinggi 

Jadi, volume limas segitiga = 
 

 
 x ................... x t 

(3) Volume limas segilima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.  limas segi lima =  5   V. Limas Segitiga  

   = ...   ( 
3

1
  L▲   t) 

   = 
3

1
x (....   L▲)   t 

=  
3

1
  .......... segilima   t 

= 
3

1
  luas ...............   t 

Jadi, volume limas segilima = 
3

1
   .........................   t 

(4) Volume Limas Segi-n 

V. limas segi- n =  n   V. limas Segitiga  

             = ...   ( 
3

1
  L▲   t) 

             = 
3

1
x (....   L▲)   t 

  = 
3

1
   luas ..........   t 

Jadi, V. limas segi-n = 
3

1
   .......................   t 

Dari (1), (2), (3), dan (4) dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara umum berlaku: 

 

  

Jika V = volume limas, A= luas alas, dan t = tinggi, maka V = 
  

  
   ....   .... . 
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b. Volume Limas jika Ukurannya Berubah 

Volume limas segi empat beraturan jika rusuknya diubah dapat ditentukan dengan 

cara yang sama. 

Suatu limas segi empat beraturan memiliki panjang rusuk alas = s dan tinggi = t. 

Kemudian ukuran limas diubah menjadi panjang rusuk alas = ks dan tinggi = kt, 

dengan k konstanta. 

Diperoleh, 

 

 

 

dengan  

Vbaru  = volume limas segiempat beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V  = volume limas segi empat beraturan semula 

k   = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

Cara tersebut dapat digunakan pada limas yang lain dengan syarat alasnya harus 

beraturan. 

C. Kegiatan Akhir  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vbaru = 
 

 
 x luas alas  x tinggi 

 = 
 

 
 x (......)

2
 x ...... 

 = k
3 x (

 

 
x .....

2
 x .....) 

 = k
3
V 

.......  

....... 

 

1. Dipunyai sebarang limas dengan tinggi t dan luas alas A, 

volume limas tersebut dapat ditentukan dengan rumus: 

 

 

2. Jika volume mula-mula suatu limas beraturan = V 

kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar 

atau diperkecil  k  kali, maka volume prisma tersebut 

setelah diperbesar atau diperkecil dapat ditentukan 

dengan rumus: 

 

volume limas     
  

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

 

Vbaru   ......   ....... 

 

 
SIMPULAN 
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Lampiran 12 

KUNCI JAWABAN LEMBAR KEGIATAN SISWA 3 (LKS 3)  

Volume Limas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Laksanakan kegiatan dengan baik sesuai panduan LKS! 

15 menit 

Melalui diskusi pemecahan masalah dan tanya jawab dalam pembelajaran berbasis 

masalah dengan teknik radiant thinking diharapkan siswa dapat:: 

(1) menentukan penyelesaian masalah terkait volume prisma dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah Polya; 

(2) menetapkan tujuan belajar volume limas; 

(3) menunjukkan tanggungjawab dalam mempelajari volume limas dengan mengerjakan 

LKS 3; 

(4) berpartisipasi aktif dalam mempelajari volume limas dengan menyuarakan pendapat 

dalam diskusi. 

5.3  Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Anggota Kelompok 

Nama/No.Absen : 

1. .......................................................................... 

2. .......................................................................... 

3. .......................................................................... 

4. .......................................................................... 

5. ......................................................................... 

Nama Kelompok  :  

Kelas :  

 

Kompetensi Dasar 

Tujuan Pembelajaran 

Alokasi Waktu 

Petunjuk 

SMPN 4 Batang 

Satuan Pendidikan 
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A. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut! 

1. Lengkapilah isian pada LKS 3. 

2. Untuk membantu pengisian LKS 3, bacalah dan pahami materi volume limas pada 

buku paket BSE hal. 237. 

3. Diskusikan penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal (pada lembar LTS 3). 

4. Jika sudah selesai, periksa kembali pekerjaan kalian dan presentasikan hasil kerja 

kalian. 

Volume Limas 

MARI KITA 

MENGAMATI ! 

 

Amati gambar berikut kemudian isilah titk-titik di bawah ini! 

Gambar di samping adalah bangun ruang yang 

disebut . ......... ...  

 

Tentukan volume bangun ruang tersebut jika ukurannya 

seperti tertera pada gambar.  

Volume .............   .......   .......   .......         )  
A B 

C D 

E F 

H G 

s 

s 

s Kubus 

Kubus s s s s 
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a. Lengkapilah isian berikut! 

(1) Volume Limas Segi Empat 

Gambar di samping menunjukkan sebuah kubus 

ABCD.EFGH. Kubus tersebut memiliki 4 buah 

diagonal ruang yang saling berpotongan di titik 

O. Keempat diagonal tersebut membentuk 6 

buah limas segi empat beraturan yang kongruen, 

yaitu limas O.ABCD, O.EFGH, O.ABFE, 

O.CDGH, O.BCGF, dan O. DAEH. 

 

Dengan demikian, volume kubus ABCD.EFGH merupakan gabungan volume 

keenam limas tersebut. 

6   Volume limas O.ABCD   Volume kubus ABCD.EFGH 

Volume limas O.ABCD             volume balok ABCD.EFGH 

   

 

  

      luas ..............   tinggi. 

 

Jadi, rumus volume limas segiempat        ........................   tinggi. 

(2) Volume Limas Segitiga 

 

 

 

 

Volum limas segitiga = 
2

1
   Volum Limas Segiempat 

Volum limas segitiga  = 
2

1
 (

3

1
    L. ▀   t) 

 = 
3

1
 (

...

...
  L ▀ )   t 

........  

....... 

2a 

2a 

2a 

a 

........  

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

........  

....... 
    (.......)     .......  

2a 

2 
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....... 
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....... 

1 
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6 

2a 2a 

2a 2a 
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luas alas 
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= 
3

1
   luas segitiga   t 

  = 
3

1
   luas .......     tinggi 

Jadi, volume limas segitiga = 
 

 
 x luas .......... x t 

(3) Volume limas segilima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V.  limas segi lima =  5   V. Limas Segitiga  

   = 5   ( 
3

1
  L▲   t) 

   = 
3

1
x (5    L▲)   t 

=  
3

1
  luas segilima   t  

= 
3

1
  luas alas   t 

Jadi, volume limas segilima = 
3

1
   luas ..........   t 

(4) Volume Limas Segi-n 

V. limas segi- n =  n   V. limas Segitiga  

             = n   ( 
3

1
  L▲   t) 

             = 
3

1
x (n    L▲)   t 

  = 
3

1
   .......................   t 

Jadi, V. limas segi-n = 
3

1
   luas ........... .....   t 

Dari (1), (2), (3), dan (4) dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara umum berlaku: 

 

  

Jika V = volume limas, A= luas alas, dan t = tinggi, maka V = 
  

  
   ....   .... . 

alas 

alas 

alas 

luas alas 

luas alas 

1 

3 
A t 
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b. Volume Limas jika Ukurannya Berubah 

Volume limas segi empat beraturan jika rusuknya diubah dapat ditentukan dengan 

cara yang sama. 

Suatu limas segi empat beraturan memiliki panjang rusuk alas = s dan tinggi = t. 

Kemudian ukuran limas diubah menjadi panjang rusuk alas = ks dan tinggi = kt, 

dengan k konstanta. 

Diperoleh, 

 

 

 

dengan  

Vbaru  = volume limas segiempat beraturan setelah diperbesar atau diperkecil 

V  = volume limas segi empat beraturan semula 

k   = konstanta positif (perbesaran/ perkecilan) 

Cara tersebut dapat digunakan pada limas yang lain dengan syarat alasnya harus 

beraturan. 

C. Kegiatan Akhir  

 

  

Vbaru = 
 

 
 x luas alas  x tinggi 

 = 
 

 
 x (ks)

2
 x kt 

 = k
3 x (

 

 
x  s

2
 x t) 

 = k
3
V 

.......  

....... 

 

1. Dipunyai sebarang limas dengan tinggi t dan luas alas A, 

volume limas tersebut dapat ditentukan dengan rumus: 

 

 

2. Jika volume mula-mula suatu limas beraturan = V 

kemudian panjang rusuk alas dan tingginya diperbesar 

atau diperkecil  k  kali, maka volume prisma tersebut 

setelah diperbesar atau diperkecil dapat ditentukan 

dengan rumus: 

 

volume limas       
𝟏

𝟑
       A   t 

 

Vbaru   k
3
   V 

 

 
SIMPULAN 
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Lampiran 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Gambar berikut merupakan sketsa kotak perkakas kerja. Semua ukuran dinyatakan 

dalam cm. Bagian luar kotak tersebut akan dicat dengan warna biru. Jika daya sebar 

cat yang digunakan adalah 8 m
2
/ kg, tentukan berapa kilogram cat yang diperlukan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem (Memahami Masalah) 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Kelompok  : 

Kelas  : 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

40 

40 20 

20 

40 

20 

LEMBAR TUGAS SISWA 1 A 
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 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan (Membuat Rencana) 
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan (Melaksanakan Rencana) 
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 
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(4) Looking Back (Memeriksa Kembali) 
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambar berikut mewakili sebuah benda yang terbuat dari kayu. Tampak bahwa T. 

ABCD dan T. PQRS adalah dua buah limas yan g saling bertindihan. Bidang ABCD 

dan PQRS berbentuk persegi. Panjang sisi AB̅̅ ̅̅  = 8 cm, sedangkan panjang sisi  Q̅̅ ̅̅  = 4 

cm. Panjang TM̅̅ ̅̅  = 6 cm dan luas limas T. ABCD adalah 224 cm
2
. Jika perbandingan 

TM : TN = 3 : 2, Tentukan luas permukaan limas T.PQRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B 

C D 

M 

T 

P 

R S 

Q 

N U 



258 
 

 
 

 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:_______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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Revisi LTS 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Gambar berikut merupakan sketsa kotak perkakas kerja. Semua ukuran dinyatakan 

dalam cm. Bagian luar kotak tersebut akan dicat dengan warna biru. Jika daya sebar 

cat yang digunakan adalah 8 m
2
/ kg, tentukan berapa kilogram cat yang diperlukan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem (Memahami Masalah) 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Kelompok  : 

Kelas  : 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

40 

40 20 

20 

40 

20 

LEMBAR TUGAS SISWA 1 A 
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 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan (Membuat Rencana) 
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan (Melaksanakan Rencana) 
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 
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(4) Looking Back (Memeriksa Kembali) 
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambar berikut mewakili sebuah benda yang terbuat dari kayu. Tampak bahwa T. 

ABCD dan T. PQRS adalah dua buah limas yan g saling bertindihan. Bidang ABCD 

dan PQRS berbentuk persegi. Panjang sisi AB̅̅ ̅̅  = 8 cm, sedangkan panjang sisi  Q̅̅ ̅̅  = 6 

cm. Panjang TM̅̅ ̅̅  = 6 cm dan luas limas T. ABCD adalah 224 cm
2
. Jika perbandingan 

TM : TN = 3 : 2, Tentukan luas permukaan limas T.PQRS! 
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Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:_______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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Lampiran 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Gambar berikut merupakan sketsa kotak perkakas kerja. Semua ukuran dinyatakan 

dalam cm. Bagian luar kotak tersebut akan dicat dengan warna biru. Jika daya sebar 

cat yang digunakan adalah 8 m
2
/ kg, tentukan berapa kilogram cat yang diperlukan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Kelompok  : 

Kelas  : 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

40 

40 20 

20 

40 

20 

A 

E 

D C 

B 

F 

G 

H I 

J  

Kotak perkakas kerja berbentuk prisma segilima 

ukuran perkakas kayu sesuai pada gambar 

tinggi prisma = 20 cm,  

KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 1 A 
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 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Berapa kilogram cat yang digunakan? 

L. Prisma   2   luas alas   keliling alas   tinggi 

L. Alas   luas AKJE   BFJK 

40 

40 

A 

E 

B 

F 

J  

K 

20 

20 L. AKJE   AE   AK 

L. BFJK   
 

 
   (JK + BF)   BK 

L. AKJE    AE   AK 

  40   20 

  800. 

L. BKJF    
 

 
   (JK + BF)   BK 

  
 

 
   (40 + 20)   20 

  600. 

L. Alas   luas AKJE   BFJK 

    800   600 

L. Prisma   2   luas alas   keliling alas   tinggi 

  2   1.400   160   20 

    1.400. 

daya sebar cat 8 m
2
/ kg 

Keliling Alas   AB + BF + FJ + EJ + AE 

Keliling Alas    AB + BF + FJ + EJ + AE 
   40 + 20 + 40 + 20 + 40 
   160 

  2.800   3200 

  6.000. 
Jadi, luas permukaan kotak perkakas kerja adalah 6000 cm

2
  = 0, 6 m

2
. 

Banyak cat yang dibutuhkan  
luas Permukaan Prisma 

daya serap cat
 

Banyak cat yang dibutuhkan  
luas Permukaan Prisma 

daya serap cat
 

  
 ,6

8
 

   , 7 . 
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak cat yang dibutuhkan  
luas Permukaan Prisma 

daya serap cat
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gambar berikut mewakili sebuah benda yang terbuat dari kayu. Tampak bahwa T. 

ABCD dan T. PQRS adalah dua buah limas yan g saling bertindihan. Bidang ABCD 

dan PQRS berbentuk persegi. Panjang sisi AB̅̅ ̅̅  = 8 cm, sedangkan panjang sisi  Q̅̅ ̅̅  = 6 

cm. Panjang TM̅̅ ̅̅  = 6 cm dan luas limas T. ABCD adalah 224 cm
2
. Jika perbandingan 

TM : TN = 3 : 2, Tentukan luas permukaan limas T.PQRS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Prisma   L. ABCD + L. BCGF + L.FGIJ + L. EJIH + L. ADHE + 2  L. ABFJH 

   AB.CD + BC.CG + FG.GI + EJ.JI + DE.DH + 2 (L. AKJE + L.BKJF) 

   40.20 + 20.20 + 40.20 + 20.20 + 40.20 + 2 (20.40 + (
 4 +  )   

 
 )) 

   800 + 400 + 800 + 400 + 800 + 2 (800 + 600 ) 

   3.200 + 2.800 

   6000. 

  
 ,6

8
 

   , 7 . 

Jadi, banyaknya cat yang dibutuhkan untuk mengecat kotak perkakas adalah 0,075 kg 
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Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

  

Panjang sisi AB̅̅ ̅̅  = 8 cm 

panjang sisi  Q̅̅ ̅̅  = 4 cm  

Panjang  TM = 6 cm  

Luas limas T. ABCD = 224 cm
2
 

Perbandingan TM : TN = 3 : 2 

Luas permukaan limas T.PQRS ? 

Luas T.PQRS  = luas PQRS  + jumlah luas sisi-sisi tegak 

Luas PQRS  = PQ
2 

Jumlah luas sisi tegak = 4   L. Δ TPQ,  

L. Δ TPS = 
 

 
   PS  TU 

TU2 = NU
2 

+ TN
2
, 

TN = 
 

 
 TM,  

TN = 
 

 
   6 = 4. 

TU2 = 3
2 

+ 4
2 

Luas PQRS  = 6
2
 = 36. 

 = 9
 
+ 16 

 = 25 

TU  = 5. 

L. Δ TPQ = 
 

 
   6   5 

 = 15. 

Jumlah luas sisi tegak = 4   15  
  = 60.  
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luas T. PQRS  = 36 + 60 

 = 96. 

Jadi luas permukaan limas T.PQRS = 96 cm
2
. 
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Lampiran 15  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Dalam pembangunan jembatan diperlukan tiang-tiang berbentuk prisma segi delapan 

tegak. Untuk pembuatan tiang-tiang tersebut, dibutuhkan bahan berupa semen, batu 

kerikil, dan pasir dengan perbandingan 2 : 4 : 6. Apabila tinggi tiang 5 m dan luas alas 

4 m
2
, hitunglah jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan untuk 

membuat 1 tiang. 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Kelompok  : 

Kelas  : 

LEMBAR TUGAS SISWA 2 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 
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Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sebuah kawat sepanjang 135 cm akan dibuat kerangka prisma segitiga. Jika panjang 

seluruh rusuk prisma segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama panjang. Tentukan:  

a.  volume kerangka prisma tersebut;  

b. volume kerangka prisma dan panjang kawat yang baru, jika ukuran semua rusuknya 

diperkecil sebesar 
 

 
 kali panjang rusuk semula. 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:_______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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Revisi LTS 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1.  Pembangunan suatu jembatan memerlukan tiang-tiang berbentuk prisma segi delapan 

tegak. Pembuatan tiang-tiang tersebut membutuhkan bahan berupa semen, batu kerikil, 

dan pasir dengan perbandingan 2 : 4 : 6. Apabila tinggi tiang 5 m dan luas alas 4 m
2
, 

hitunglah jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan untuk membuat 1 tiang! 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Kelompok  : 

Kelas  : 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

LEMBAR TUGAS SISWA 2 
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Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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2. Sebuah kawat sepanjang 135 cm akan dibuat kerangka prisma segitiga. Jika panjang 

seluruh rusuk kerangka prisma segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama panjang. 

Tentukan:  

a.  volume kerangka prisma tersebut;  

b. volume kerangka prisma dan panjang kawat yang baru, jika ukuran semua rusuknya 

diperkecil sebesar 
 

 
 kali panjang rusuk semula. 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:_______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 
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Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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Lampiran 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Pembangunan suatu jembatan memerlukan tiang-tiang berbentuk prisma segi delapan 

tegak. Pembuatan tiang-tiang tersebut membutuhkan bahan berupa semen, batu 

kerikil, dan pasir dengan perbandingan 2 : 4 : 6. Apabila tinggi tiang 5 m dan luas alas 

4 m
2
, hitunglah jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan untuk 

membuat 1 tiang! 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Kelompok  : 

Kelas  : 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

alas prisma segi delapan 

semen : betu kerikil : pasir   1 : 2 : 3 

Tinggi tiang   t   5 m 

Luas alas   La   4 m
2 

Jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan? 

KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 2 A 
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Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   V tiang  V prisma 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   V tiang 

1 : 2 : 3   x + 2x + 3x 

V prisma   La   t 

   4   5 

   20. 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   20 m
3
 

x + 2x + 3x   20  

6x   20  

x   
  

6
  

x  3,33. 

J. Semen   x    3,33. 

J. batu kerikil   2x    2  3,33   6,66. 

J.pasir   3x    3   3,33   9,99. 
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2. Sebuah kawat sepanjang 135 cm akan dibuat kerangka prisma segitiga. Jika panjang 

seluruh rusuk kerangka prisma segitiga tersebut memiliki ukuran yang sama panjang. 

Tentukan:  

a.  volume kerangka prisma tersebut;  

b. volume kerangka prisma dan panjang kawat yang baru, jika ukuran semua rusuknya 

diperkecil sebesar 
 

 
 kali panjang rusuk semula. 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:_______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

J. Semen   x    3,33. 

J. batu kerikil   2x    2  3,33   6,66 

J.pasir   3x    3,33 + 6,66   9,99. 

Jadi, jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan untuk sebuah 

penyangga berturut-turut adalah 3,33 m
3
, 6,66 m

3
, dan 9,99 m

3
. 

Panjang kawat   135 cm. 

Seluruh rusuk mempunyai panjang yang sama. 

a. Volume kerangka prisma? 

k   
 

 
 

b. Volume kerangka prisma yang baru? 
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Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang rusuk    

V prisma   luas alas   tinggi 

V baru   k
3
   V prisma 

Banyak rusuk   n   3  

Panjang kawat 

Banyak rusuk 

Banyak rusuk   3   3  9 

 

Panjang rusuk     
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     . 
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  15   
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  . 
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(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 
 
 
 
 
 
 

  
  5

4
  . 

 

 

 

 

 

 

  

a. Jadi, volume kerangka prisma     
  75

4
   cm

3
. 

b. Jadi, volume kerangka prisma yang baru     
  5

4
   cm

3
 dan ukuran 

rusuk yang baru   5 cm. 

Volume baru    
 

 
   

5

 
        5. 

Volume baru   
 5

4
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Lampiran 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Sebuah kerangka limas alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang setiap sisi alasnya 

6   cm. Jika panjang kaki sisi tegaknya adalah 10 cm dan panjang salah satu 

diagonal sisi alasnya adalah 12 cm, tentukanlah volume kerangka limas tersebut! 

 Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:_______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________ 

Kelompok  : 

Kelas  : 

LEMBAR TUGAS SISWA 3 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

A 
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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2. Pernahkah kamu mendengar salah  satu keajaiban dunia yang disebut piramida/ 

piramid? Piramid banyak berada di Mesir. Piramid 

merupakan tempat menyimpan jasad raja-raja Mesir 

(Fir‟aun) yang telah diawetkan dengan balsem yang 

disebut mummi. Bentuk piramid merupakan limas. 

Perhatikan gambar dua piramid di samping! Alas kedua 

limas merupakan segi empat beraturan. Luas alas limas 

yang lebih besar sekitar 300.000 kaki persegi dan 

tingginya 321 kaki. Jika semua ukuran prisma yang 

lebih kecil ¾ kali ukuran prisma yang lebih besar, 

berapakah volume prisma yang lebih kecil? 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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Revisi LTS 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Sebuah kerangka limas alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang setiap sisi alasnya 

6   cm. Jika panjang kaki sisi tegaknya adalah 10 cm dan panjang salah satu diagonal 

sisi alasnya adalah 12 cm, tentukanlah volume kerangka limas tersebut! 

 

 Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin kamu 

ketahui di bawah ini. 

Diketahui: _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

Ditanya: _________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Kelompok  : 

Kelas  : 

LEMBAR TUGAS SISWA 3 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

A 
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Jawab: __________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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2. Pernahkah kamu mendengar salah  satu keajaiban dunia yang disebut piramida/ 

piramid? Piramid banyak berada di Mesir. Piramid 

merupakan tempat menyimpan jasad raja-raja Mesir 

(Fir‟aun) yang telah diawetkan dengan balsem yang 

disebut mummi. Bentuk piramid merupakan limas. 

Perhatikan gambar dua piramid di samping! Alas kedua 

limas merupakan segi empat beraturan. Luas alas limas 

yang lebih besar sekitar 300.000 kaki persegi dan 

tingginya 321 kaki. Jika semua ukuran prisma yang 

lebih kecil ¾ kali ukuran prisma yang lebih besar, 

berapakah volume prisma yang lebih kecil? 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________   
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 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 
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Lampiran 18 

 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Diskusikan penyelesaian soal berikut dan kerjakan pada tempat jawaban yang telah 

disediakan dengan langkah-langkah memahami, merencanakan, melakukan rencana, 

dan memeriksa kembali. 

2. Setelah selesai, serahkan lembar berkode A kepada guru, sedangkan lembar berkode B 

untuk disimpan oleh kelompok. 

 

1. Sebuah kerangka limas alasnya berbentuk belah ketupat. Panjang setiap sisi alasnya 

6   cm. Jika panjang kaki sisi tegaknya adalah 10 cm dan panjang salah satu diagonal 

sisi alasnya adalah 12 cm, tentukanlah volume kerangka limas tersebut! 

 

 Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini.  

Diketahui:_______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya: ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/ metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

 

Kelompok  : 

Kelas  : 

KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS SISWA 3 

Materi Pokok: : Prisma dan Limas  

Alokasi Waktu : 20 menit :

Hari/ Tanggal: 

A 

Panjang sisi alas   6   cm 

Panjang kaki sisi tegak   5 m 

Volume kerangka limas?  

d1   12 cm 
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Jawab: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 
 
 
 
 
 

V T.ABCD   
 

 
 luas ABCD   TO 

TO   TC − OC  

 OC   
 

 
  AC 

Luas ABCD   
 

 
 d  d  

6   

6   

A B 

C D 

T 

O 

10 

6 

6 
d    d1  

V T.ABCD   
 

 
 ( 

 

 
 d  d )   TO TO   TC − OC  

    −     

    −     

  4  

TO  8. 

  
 

 
 ( 

 

 
      )   8 

  
 

 
 ( 

 

 
      )   8 

  4   8 

 
  9 . 

 

Jadi, volume kerangka limas tersebut adalah 19  cm
3
. 

 

d    2   OB OB   BC − OC  

     ) −     

 7 −     

     

OB   . 

  2   6 

  12. 
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2. Pernahkah kamu mendengar salah  satu keajaiban dunia yang disebut piramida/ 

piramid? Piramid banyak berada di Mesir. Piramid 

merupakan tempat menyimpan jasad raja-raja Mesir 

(Fir‟aun) yang telah diawetkan dengan balsem yang 

disebut mummi. Bentuk piramid merupakan limas. 

Perhatikan gambar dua piramid di samping! Alas kedua 

limas merupakan segi empat beraturan. Luas alas limas 

yang lebih besar sekitar 300.000 kaki persegi dan 

tingginya 320 kaki. Jika semua ukuran prisma yang 

lebih kecil ¾ kali ukuran prisma yang lebih besar, 

berapakah volume prisma yang lebih kecil? 

Penyelesaian: 

(1) Understand the Problem 
Baca Soal. Pahami masalahnya. Tanyakan pada dirimu. Informasi apa yang diberikan 

(diketahui)? Saya diminta menemukan atau  melakukan apa? Apakah keterangan tersebut 

tidak cukup, atau keterangan itu berlebihan. Tulis apa yang kamu ketahui dan  ingin 

kamu ketahui di bawah ini. 

Diketahui:  ______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

Ditanya : ________________________________________________________________  

(2) Devising Plan  
Pernahkah kamu menemukan soal seperti ini sebelumnya? pernahkah ada soal yang 

serupa dalam  bentuk lain? Rumus mana yang akan digunakan dalam masalah ini? 

Perhatikan apa yang ditanyakan. Dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini? 

Buat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pilih strategi/metode (buat gambar, coba-

coba, dll) yang terbaik. Ceritakan dengan tulisan tentang rencana yang akan kamu 

gunakan di bawah ini. 

Jawab: 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

  

Luas alas piramid 1   luas limas 1   300.000 kaki persegi. 

Tinggi piramid 1   tinggi limas 1   320 kaki. 

k   ¾  

Volume piramid 2? 

V limas 2    k
3
   V limas 1 

V limas 1    
 

 
  luas alas   tinggi 
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(3) Carrying Out the Plan  
Pecahkan masalah menggunakan rencanamu. Tuliskan jawabanmu di kotak di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Looking Back  
Periksa kembali proses dan hasil dengan membandingkan dengan informasi yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Tanyakan pada dirimu dapatkah jawaban itu dicari 

dengan cara lain? Perlukah menyusun strategi baru yang lebih baik atau menuliskan 

jawaban dengan lebih baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V limas 1    
 

 
           320 

             320 

   32.000.000. 

V limas 2    (
 

4
)
3
   32.000.000 

  
 7

64
  32.000.000 

    .500.000. 

Jadi, volume piramid yang lebih kecil adalah 13.500.000 kaki kubik. 



 

 
 

2
9
7
 

KISI-KISI TES UJI COBA HASIL BELAJAR 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Sekolah  : SMPN 4 BATANG  Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran : Matematika  Jumlah Soal : 4 

Kelas/Semester : VIII/ 2  Waktu  : 40 Menit 

 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi pokok Indikator Soal 

Banyak 

Butir Soal 

No.Butir 

Soal 

Jenis Soal Alokasi 

Waktu 

1. Menghitung 

luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma, 

dan limas. 

 

Luas 

Permukaan 

Prisma dan 

Limas 

Menentukan tinggi sisi tegak 

suatu limas dengan kondisi 

diketahui luas permukaan limas 

dan ukuran sisi alas. 

1 3 Penalaran dan 

komunikasi 

10 menit 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas permukaan 

prisma. 

1 1 Pemecahan 

masalah 

 

12 menit 

Volume 

Prisma dan 

Limas 

Menghitung volume suatu 

prisma dengan kondisi ukuran 

unsur-unsurnya diketahui. 

1 2 Penalaran 

dan 

komunikasi 

10 menit 

Menentukan volume suatu limas 

yang ukurannya dirubah dan 

perbandingan volumenya 

sebelum dan sesudah ukurannya 

dirubah. 

1 4 Pemahaman 

konsep 

8 menit 

  

 Batang, 18 Mei 2015 

Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran,  Peneliti 

   

 

Achmad Setiono, S.Pd. Ana Jubaida 

NIP. 195909071983011002 NIM. 4101411028 

L
a
m

p
ira

n
 1

9
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Lampiran 20 

 

TES UJI COBA HASIL BELAJAR 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 4 Batang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 40 Menit 

 

Kompetensi Dasar: 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Petunjuk: 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

2.  Tuliskan nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawab yang tersedia. 

3.  Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

4.  Kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya dan jawaban (proses dan 

simpulan) tiap soal dengan rapi. 

5.  Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman serta membuka buku, catatan, dan 

alat hitung apapun. 

 

1. Gambar di samping menggambarkan kerangka pos satpam 

yang akan dicat pada kompleks perumahan Graha Harapan. 

Ukuran lantai 3 m x 2 m dan tinggi tembok 2 m. Luas pintu 

dan jendela berturut-turut 1,5 m
2
 dan 0,5 m

2
. Jika pengecatan 

dilakukan sebanyak dua kali dan biaya pengecatan Rp. 25.000/ 

m
2
, tentukan berapa biaya pengecatan tembok pos satpam 

tersebut! 

2. Amati gambar berikut!  

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menggambarkan suatu kolam renang yang berbentuk prisma. Berapa 

liter air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam renang tersebut tersebut? 

  

A 

C 

E 

D 

G 

B 

F 

H 
1 m 2,5 m 

5 m 
25 m 
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3. Sebuah atap rumah yang berbentuk limas luasnya 96 m
2
. Alasnya berbentuk persegi 

dengan sisi 8 m. Tentukan tinggi sisi tegak atap limas tersebut! 

4. Sebuah botol parfum berbentuk limas segi empat beraturan dengan panjang sisi alas 10 

cm dan tinggi sisi tegaknya 13 cm. Jika ukuran alas dan tingginya dirubah dengan 

faktor skala 2, maka tentukan:  

(a) volume botol parfum yang baru;  

(b) perbandingan volume sebelum dan setelah ukurannya dirubah. 
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Lampiran 21 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES UJI COBA HASIL BELAJAR 

 

No. Jawaban Kemampuan Skor 

Maks. 

1.  Memahami Masalah  3 

 Diketahui: ukuran lantai   3 m x 2 m, 

 tinggi tembok   2 m, 

 pengecatan dilakukan dua kali, 

 biaya pengecatan = Rp. 25.000/ m
2
 

 luas pintu = 1,5 m
2
 

 luas jendela = 0,5 m
2
 

Ditanya: Biaya pengecatan tembok? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

L. dinding yang dicat = 2   (L. Prisma tanpa sisi alas dan atas 

– (lus pintu+luas jendela)) 

L. Prisma tanpa sisi alas dan atas = keliling alas  tinggi 

Biaya pengecatan   2   (luas dinding yang dicat   

25.000) 

Atau 

Biaya pengecatan   4   (L. Prisma tanpa sisi alas dan atas – 

(lus pintu+luas jendela))  25.000 

 

Menuliskan cara/ 

rumus untuk 

menghitung luas 

dinding yang 

dicat. 

2 

Menuliskan cara/ 

rumus untuk 

menghitung biaya 

pengecatan. 

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

L. dinding yang dicat    4   (2    )    – (1,5+0,5)) 

  4   (20 - 2) 

  4   8 

Jadi, luas dinding yang dicat adalah 72 m
2
. 

Biaya pengecatan   72   25.000 

  1.800.000. 

Menghitung luas 

dinding yang 

dicat. 

1 

Menghitung 

biaya pengecatan 

dinding pos 

satpam. 

1 

Memeriksa Kembali  2 

Jadi, biaya pengecatan dinding pos satpam adalah Rp. 

1.800.000. 

Menuliskan 

simpulan 

jawaban. 

2 

2. Diketahui:AB = 25 m, 

BC = 5 m 

AE   1 m 

BF = 2,5 m 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

1 
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Ditanya: V kolam renang/ air yang dibutuhkan untuk mengisi 

penuh kolam renang dalam liter? 

 

Jawab: 

Meniliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

 

Cara 1: 

 

Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

V prisma   L. Alas   t. prisma 

V prisma   L. ABFE   BC 

V prisma    L. ABFE   BC 

   (
2

1
  (AE +BF)   AB)   BC 

  ( 
2

1
 (1+2,5)   25)   5 

  
2

1
  (3,5)   25   5 

  
2

1
  (3,5)   125 

  
2

1
  437,5 

  218,75. 

Cara 2: 

Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menuliskan cara/ 

rumus untuk 

menghitung 

volume air yang 

dibutuhkan untuk 

memenuhi kolam 

renang. 

2 

Menghitung 

volume kolam 

renang. 

1 

A 

C 

E 

D 

G 

B 

F 

H 1 m 

2,5 m 

5 m 
25 m 

A 

C 

E 

D 

G 

B 

F 

H 

1 m 

2,5 m 

5 m 
25 m 

1 m 

K L 

M 

N 2,5 m 
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V kolam renang   = 
2

1
  V balok ABCD.KLMN 

= 
2

1
  (KL   LM)   AK  

= 
2

1
  25   5   (1+2,5) 

= 
2

1
  125   3,5 

= 
2

1
  437,5 

  218,75 

218,75 m
3
 = 218.750 liter. Menyatakan 

volume kolam 

renang dalam 

satuan liter. 

1 

Jadi, volume air dalam kolam renang tersebut adalah 218.750 

l. 

Menuliskan 

simpulan 

jawaban. 

1 

3. Diketahui: L = 96 m
2 

 s = 8 m 

Ditanya: tinggi sisi tegak atap (t Δ)? 

Jawa 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

1 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

  

 

 

 

 

 

 

Lp. Atap   L. Limas T.ABCD tanpa alas. 

Lp. Atap   4   L. Δ TAB. 

L. Δ TBC  
 

 
  BC   TE. 

Menuliskan 

rumus untuk 

menentukan 

tinggi sisi tegak 

atap. 

2 

Menuliskan 

rumus luas 

segitiga. 

1 

Lp. atap  =  4   (
 

 
  8   TE) 

⟺            96 = 16TE 

⟺           
16

96
= TE 

  ⟺              6 = TE 

Menghitung 

tinggi sisi tegak 

pada atap. 

2 

 Jadi, tinggi limas tersebut adalah 6 m. Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

4. Diketahui:  alas limas berbentuk persegi, 

s = 10 cm, 

t Δ = 13 satuan. 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

1 

A B 

C 

T 

D 

8 m 

8 m 

t Δ 

O 
E 
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Ditanya: a. V baru, k = 2 ? 

b. V lama : V baru? 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

Jawab: 

a.  

 

 

 

V baru   k
3
   V lama 

   k
3
   

 

 
  luas alas   tinggi) 

  k
3
    

 

 
  AB   BC )   TO) 

TO    TE − OE  

       −    

      9 −    

    44 

  12. 

V baru   2
3
  

 

 
  10   10   12 

    8  
 

 
  1200 

    8   400 

    3200. 

Menuliskan 

rumus untuk 

menghitung 

tinggi limas. 

1 

Menghitung 

tinggi limas. 
1 

Menghitung 

volume mula-

mula. 

1 

menghitung 

volume baru. 
1 

b. Cara 1 : 

V lama : V baru = V: k
3
V 

   1 : 2
3 

   1 : 8 

Cara 2:  

V lama : V baru   400 : 3200 

   1 : 8. 

Menentukan 

perbandingan 

volume mula-

mula dan baru. 

1 

Jadi, volume botol parfum yang baru adalah 3.200 cm
3
 dan 

V lama : V baru = 1: 8. 
 1 

Skor Maksimal 30 

 

  

A B 

C 

T 

D 

10 cm 

10 cm 

13 cm 

O 
E 
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Kriteria penilaian: 

                   

                     
            

  



 

 

 
 

3
0
5
 

KISI-KISI TES UJI COBA KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Sekolah  : SMPN 4 BATANG  Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran : Matematika  Jumlah Soal : 6 

Kelas/Semester : VIII/ 2  Waktu  : 75 Menit 

 

No. Kompetensi Dasar Materi pokok Indikator Soal 
Banyak Butir 

Soal 

No.Butir 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

1.  Menghitung luas 

permukaan dan 

volume kubus, balok, 

prisma, dan limas. 

 

Luas Permukaan 

Prisma dan Limas 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas permukaan 

prisma. 

2 1 7 menit 

 2 20 menit 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas permukaan 

limas. 

1 3 10 menit 

Volume Prisma dan 

Limas 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait volume prisma. 

1 4 15 menit 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait volume limas. 

1 5 15 menit 

Menentukan perbandingan 

volume limas dan kubus 

dengan kondisi luas alas dan 

tinggi masing-masing bangun 

1 6 8 menit 

L
a
m

p
ira

n
 2

2
 



 

 

 
 

3
0
6
 

diketahui. 

 Batang, 18 Mei 2015 

Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran,  Peneliti, 

 

Achmad Setiono, S.Pd. Ana Jubaida 

NIP. 195909071983011002 NIM. 4101411028  
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Lampiran 23 

 

TES UJI COBA KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 4 Batang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 75 Menit 

 

Kompetensi Dasar: 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Petunjuk: 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

2.  Tuliskan nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawab yang tersedia. 

3.  Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

4.  Kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya dan jawaban (proses dan 

simpulan) tiap soal dengan rapi. 

5.  Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman serta membuka buku, catatan, dan 

alat hitung apapun. 

 

1. Pernahkah kamu berkemah? Berbentuk apakah tenda 

yang kamu pakai? Misalkan tenda yang kamu pakai 

seperti gambar tenda di samping. Dapatkah kamu 

menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk 

membuat tenda itu? Cobalah hitung! Gambarlah 

sketsanya untuk mempermudah perhitungan. (Petunjuk: 

tenda beralaskan tanah ).  

2. Gambar di bawah mewakili kerangka pos satpam yang akan dicat pada kompleks 

perumahan Graha Harapan. Ukuran lantai 3 m x 2 m. Tinggi tembok 2 m dan tinggi 

bangunan 3 m. Bangunan tersebut memiliki pintu dan jendela berbentuk persegi 

panjang yang luasnya masing-masing  2 m
2
 dan 1 m

2
. Suatu merek cat memiliki daya 

sebar 8 m
2
/ kg. Jika pengecatan dilakukan sebanyak dua kali, hitunglah berapa 

kilogram cat yang diperlukan untuk mengecet dinding dalam dan luar pos satpam 

tersebut. 
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3. Sebuah atap rumah yang berbentuk limas mempunyai alas yang berbentuk persegi 

dengan sisi 8 m dan jarak alas dengan titik puncak atap 3 m. Tentukanlah luas 

permukaan atap tersebut! (Gambarlah sketsanya pula!) 

4. Suatu kolam renang mempunyai ukuran panjang 40 m dan lebar 15 m. Kedalaman air 

pada ujung yang paling dangkal adalah 1,3 m dan ujung yang paling dalam adalah 2,7 

m. Berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam renang tersebut? 

(Gambarlah sketsanya!) 

5. Pembangunan suatu miniatur Piramida Agung 

Giza (Khufu) yang alasnya berbentuk persegi 

dibutuhkan bahan berupa semen, batu kerikil, 

dan pasir dengan perbandingan 2 : 4 : 6. 

Apabila tinggi piramid 3 m dan luas alas 25 

m
2
, hitunglah jumlah semen, batu kerikil, dan 

pasir yang dibutuhkan untuk membuat sebuah 

miniatur piramid.  

6. Luas alas suatu limas sama dengan luas alas suatu kubus, dan tinggi limas sepertiga 

dari tinggi kubus. Tentukan perbandingan volume limas dan volume kubus! 

  

 

  

Piramida Khufu  
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Lampiran 24 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES UJI COBA KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

No. Jawaban 

Kemampua

n yang 

Diskor 

Sk

or 

Ma

ks. 

1.  Memahami Masalah  3 

 Diketahui: a = 3 m, 

 t Δ = 2 m, 

 t prisma = 4 m 

 tenda beralaskan tanah 

Ditanya: Luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda? 

Menuliskan 

informasi 

yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi 

yang 

ditanyakan. 

1 

 Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 
 

 

 

 

 

Luas kain     Luas prisma ABC.DEF tanpa bidang ABED 

   2   L. Δ ABC +  L. BEFC + L. ADFC 

   2   L. Δ ABC +  2    L. BEFC  

   2   (L. Δ ABC +  L. BEFC ) 

Menggambar 

sketsa tenda. 

1 

Menuliskan 

rumus untuk 

menentukan 

luas kain.  

1 

Menuliskan 

rumus untuk 

menentukan 

panjang sisi 

segitiga. 

 

1 

 Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

  𝐶    𝑂  𝑂    

 𝐶  √  , )    )   

 𝐶  √ ,   4  

 𝐶  √ ,    

Menghitung 

panjang ruas 

garis BC. 

1 

A B 

C 
D E 

F 

3 m 

2 m 
4 m 

O 
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 𝐶   ,   

Luas kain    2  ( (
 

 
    ) +  (4   2,5)) 

      2   (3 + 10) 

      2   (13) 

      26. 

Menghitung 

luas kain. 

1 

 Memeriksa Kembali  2 

 Lp   (2   L. ΔABC + K Δ ABC . BE) – L. ABED 

Lp   (2   (
 

 
    ) + (3+2,5+2,5) . 4) – (3   4) 

  (6 + 32) – 12 

  38– 12 

  26. 

Jadi, luas kain terkecil untuk membuat tenda tersebut adalah 26 m
2
. 

Menghitung 

luas kain 

menggunaka

n cara lain. 

1 

Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

2. Memahami Masalah  3 

Diketahui: ukuran lantai   4 m, 

 tinggi tembok   2 m, 

 tinggi bangunan= 3 m, 

 daya sebar cat   8 m
2
/ kg, 

 pengecatan dilakukan dua kali. 

 luas pintu   2 m
2
 

 luas jendela   1 m
2
 

Ditanya: Berapa kg cat yang diperlukan untuk mengecat dinding 

dalam dan luar pos satpam? 

Menuliskan 

informasi 

yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi 

yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

L. dinding dalam dan luar    2   L. Prisma tanpa sisi alas dan atas 

   2   keliling alas  tinggi  

  2   2      )     

Luas dinding yang dicat    2   L. dinding dalam dan luar – (luas 

pintu + luas jendela) 

  2   4 (   )    – (2 +  1) 

  8   (   )    – (3) 

Banyak cat yang diperlukan   
Luas dinding yang dicat 

daya sebar cat
. 

Menentukan 

rumus luas 

permukaan 

prisma. 

1 

Menentukan 

cara 

menghitung 

luas dinding 

yang dicat. 

1 

Menentukan 

cara untuk 

menentukan 

banyaknya 

cat yang 

diperlukan. 

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

L. dinding yang dicat    8   (   )    – (2)  

  8   (   )    – (2) 

  8   5    – (2) 

Menghitung 

luas 

permukaan 

prisma dan 

luas dinding 

1 
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  78.  

Jadi, luas dinding yang dicat adalah 78 m
2
. 

Banyak cat yang diperlukan   
78

8
   9,75. 

yang dicat. 

Menghitung 

banyaknya 

cat yang 

diperlukan. 

1 

Memeriksa Kembali  2 

Jadi, banyak cat yang diperlukan untuk mengecat dinding dalam 

dan luar pos satpam adalah 9,75 kg. 

Membuat 

simpulan 

jawaban. 

2 

3.  Memahami Masalah  3 

Diketahui: s   8 m, 

 t limas   3 m, 

Ditanya: Luas permukaan atap? 

Menuliskan 

informasi 

yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi 

yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 

 

 

 

 

 

Lp. Atap   L. Limas T.ABCD tanpa alas. 

Lp. Atap   4   L. Δ TAB. 

L. Δ TBC  
 

 
  BC   t Δ. 

Menggambar 

sketsa atap. 
1 

Menentukan 

cara 

menghitung 

luas 

permukaan 

atap. 

1 

Menentukan  

rumus 

menghitung 

luas sisi 

tegak limas. 

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

t. Δ TAB        4  

  9      

      

  . 

Lp. atap    4   (
 

 
  8   5) 

  4   20 

 80. 

Menghitung 

tinggi sisi 

tegak limas. 

1 

Menghitung 

luas 

permukaan 

atap. 

1 

Memeriksa Kembali  2 

A B 

C 

T 

D 

3 m 

8 m 

8 m 

t Δ 
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Jadi, luas permukaan atap tersebut adalah 80 m
2
.  2 

4. Memahami Masalah  3 

 Diketahui:Ukuran panjang kolam renang   40   15 m. 

Kedalaman air paling dangkal   1,3 m 

Kedalaman air paling dalam   2,7 m 

Ditanya: Berapa liter air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam 

renang? 

Menuliskan 

informasi 

yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi 

yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

  

V kolam renang   V prisma ABCD.EFGH   L. Alas   t. prisma 

  L. ABCD   t. prisma 

Menggambar 

sketsa kolam 

renang. 

2 

Menuliskan 

rumus unruk 

mencari 

volume 

kolam 

renang.  

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

V kolam renang    (
 

 
 (1,3+2,7)   40)   15 

   2   40   15 

   1200. 

1200 m
3
   1.200.000 L. 

Menghitung 

volume 

kolam 

renang. 

1 

Menyatakan 

volume 

kolam 

renang dalam 

satuan liter 

1 

Memeriksa Kembali  2 

D 
G 

A 

H 

C 

B 

E 1,3 m 
2,7 m 

15 m 
40 m 

F 
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Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

V balok   L. Alas   t. Balok 

        

V kolam renang    
 

 
 (L. KLMN   t. Balok)  

         
 

 
 ((40   15)   4) 

         20   15   4 

          1200. 

1200 m
3
   1.200.000 L. 

Jadi, air untuk memenuhi kolam renang tersebut adalah 1.200.000 

L. 

Menghitung 

volume 

kolam 

renang 

menggunaka

n cara yang 

lain. 

1 

Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

5. Memahami Masalah  3 

 Diketahui:  alas limas berbentuk persegi, 

Semen : batu kerikil : pasir   2 : 4 : 6 

Tinggi piramid   t   3 m 

Luas alas   La   25 m
2
 

Ditanya: Jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan untuk 

membuat sebuah miniatur piramid? 

Menuliskan 

informasi 

yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi 

yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   V Piramid 

2 : 4 : 6   2x : 4x : 6x 

V piramid   Volume Limas 

V Limas   
 

 
  luas alas   tinggi 

Menuliskan 

jumlah 

semen + 

jumlah batu 

kerikil + 

jumlah pasir 

  volume 

piramid/ 

limas 

1 

Menuliskan 

2 : 4 : 6   

2x : 4x: 6x 

1 

Menuliskan 

rumus 

volume limas 

1 

D 
G 

A 

H 

C 

B 

E 1,3 m 
2,7 m 

15 m 
40 m 

F 

K L 

M 
N 1,3 m 

2,7 m 
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Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  3 

V piramid   
 

 
  luas alas   tinggi 

  
 

 
  25   3 

    . 

Jadi, volume piramid adalah    m
3
. 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   25 

⇔ 2x + 4x + 6x   25  

⇔               12x   25  

⇔                   x   
 5

  
  

⇔                   x  2,083. 

J. Semen   2x    2   2,083   4, 166 ≈ 4,17. 

J. batu kerikil   4x    4   2,083   8,332 ≈ 8, 33. 

J.pasir   6x    6   2,083   12,498 ≈ 12,50. 

Menghitung 

volume 

limas. 

1 

Menentukan 

nilai x. 

1 

Menghitung 

jumlah 

semen, 

jumlah batu 

kerikil, dan 

jumlah pasir. 

1 

Memeriksa Kembali  2 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   4, 17 + 8,33 + 12,50   25. 

 

Jadi, jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan untuk 

sebuah penyangga berturut-turut adalah 4, 17 m
3
, 8,33 m

3
, dan 

12,50 m
3
. 

Mengecek J. 

semen + J. 

batu kerikil + 

J. Pasir   

volume 

limas. 

1 

Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

6. Memahami Masalah  3 

 Diketahui:  L. Alas limas   L. Alas kubus 

Tinggi limas  
 

 
 tinggi kubus  

Ditanya: V. limas : V. kubus? 

Menuliskan 

informasi 

yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi 

yang 

ditanyakan. 

1 

 Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 V limas  
 

 
   L    𝑙 

V kubus   s   s   s   La   tk 

V   limas 

V   kubus
  

1

3
   La  t𝑙

L  𝑡𝑘
  

Menuliskan 

rumus 

volume 

limas. 

1 

Menuliskan 

rumus 

volume 

kubus. 

1 

Menuliskan 

perbandingan 

volume limas 

dengan 

1 
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kubus. 

 Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

 
V   limas 

V   kubus
  

 

 
   L   

 

 
 
 

L  𝑡𝑘
  

V   limas 

V   kubus
  

 

9
 

 
  

V   limas 

V   kubus
  

  

9
  

Menghitung 

perbandingan 

volume limas 

dengan 

kubus. 

2 

 Memeriksa Kembali  2 

 Jadi, perbandingan volume limas dan kubus tersebut adalah 1 : 9. Menuliskan 

simpulan 

jawaban. 

2 

Skor Maksimal 60 

 

Kriteria penilaian: 

                   

                     
            

 

 

 



 
 

 

3
1
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KISI-KISI ANGKET 

KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

 

Variabel: Kemandirian dalam Belajar 

No. Aspek Indikator F/ UF Item 

1.  Inisiatif Belajar 1.1. Belajar atas inisiatif sendiri. UF 1. Saya belajar matematika hanya saat diperintah orang tua untuk belajar. 

1.2. Mengulangi bahan pelajaran. F 2. Di rumah, sepulang sekolah, saya mempelajari kembali materi 

matematika yang saya pelajari tadi di sekolah 

F 3. Di waktu senggang saya suka mengerjakan soal-soal matematika. 

1.3. Menghafal bahan pelajaran. F 4. Sebelum pembelajaran matematika di sekolah, saya selalu belajar dan 

atau menghafalkan bahan pelajaran matematika yang akan dipelajari. 

1.4. Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 

F 5. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru di rumah secara 

mandiri atau berdiskusi dengan teman.     

UF 6. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saat tugas tersebut 

akan dikumpulkan dengan melihat tugas teman. 

UF 7. Saya sering terlambat mengumpulkan tugas, yang penting saya 

mengumpulkan tugas. 

1.5. Membuat ringkasan dan F 8. Saya membuat ringkasan materi matematika agar lebih mudah 

L
a
m

p
ira

n
 2

5
 



 
 

 

3
1
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ikhtisar. mempelajarinya. 

F 9. Saya suka membuat ringkasan matematika dalam bentuk mind map. 

1.6. Mencatat hal-hal yang 

dianggap penting. 

F 10. Saya mencatat hal-hal yang saya anggap penting dari penjelasan guru. 

1.7. Aktif dan kreatif dalam 

kelompok. 

F 11. Saya aktif berpendapat dalam kelompok. 

F 12. Saya memberikan ide/ usul bagi penyelesaian masalah dalam kelompok 

UF 13. Saya akan marah dan berhenti berpartisipasi dalam kelompok ketika 

pendapat saya tidak diterima. 

1.8. Inisiatif bertanya mengenai 

hal-hal yang belum jelas. 

F 14. Saya menanyakan apa yang belum jelas kepada guru. 

F 15. Saya menanyakan apa yang belum jelas kepada teman. 

UF 16. Saat saya tidak paham suatu materi, dan sudah bertanya kepada teman 

tetapi masih belum menemukan jawaban yang sesuai, saya tidak akan 

bertanya pada guru karena saya malu. 

UF 17. Saya takut dianggap bodoh jika bertanya pada teman tentang hal yang 

belum jelas 

2.  Mendiagnosis 

kebutuhan 

belajar 

2.1. Belajar teratur dan disiplin. F 18. Saya membuat jadwal belajar matematika. 

UF 19. Saya belajar sekehendak saya, atau meskipun saya membuat jadwal 

belajar saya tidak belajar sesuai jadwal yang saya buat. 



 
 

 

3
1
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UF 20. Saya hanya belajar matematika menjelang ujian. 

2.2. Antusias dalam belajar. F 21. Saya antusias belajar matematika karena belajar matematika penting 

untuk saya. 

2.3. Tahu bagaimana cara 

berkonsentrasi. 

F 22. Saya bisa berkonsentrasi dengan baik saat belajar. 

UF 23. Saat konsentrasi saya belajar matematika buyar, saya tidak tahu 

bagaimana agar bisa berkonsentrasi belajar lagi. 

3.  Menetapkan 

target dan tujuan 

belajar 

3.1. Menetapkan target belajar. F 24. Saya menetapkan nilai minimal yang ingin saya capai pada 

pembelajaran prisma dan limas. 

3.2.  Menetapkan tujuan belajar. F 25. Saya mengetahui tujuan saya mempelajari matematika, terutama materi 

prisma dan limas. 

4.  Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

4.1 Memonitor pembelajaran  

yang dilakukan. 

F 26. Saya menilai proses belajar yang sudah saya lakukan mampu untuk 

mencapai target belajar saya. 

F 27. Saya memantau nilai yang saya peroleh untuk mengetahui peningkatan 

atau penurunannya. 

4.2 Melakukan pengaturan 

waktu belajar dan istirahat 

UF 28. Saya sering belajar dengan sistem kebut semalam menjelang tes. 

UF 29. Saya sering begadang karena harus menyelesaikan tugas yang harus 

dikumpulkan keesokan harinya. 

4.3 Mengontrol proses F 30. Saat guru menjelaskan materi pelajaran saya menyimak dan 
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pembelajaran. mengkonsentrasikan pikiran saya pada penjelasan guru. 

F 31. Saya berusaha keras agar pembelajaran yang saya laksanakan sesuai 

yang sudah saya rencanakan. 

4.4 Menghubungkan bahan yang 

diterima dengan bahan yang 

sudah dikuasai. 

UF 32. Saat belajar saya hanya terfokus dengan materi yang sedang saya 

pelajari, tidak mengaitkannya dengan materi yang sudah saya pelajari. 

5.  Memandang 

kesulitan 

sebagai 

tantangan 

5.1. Tidak putus asa saat 

menghadapi soal yang 

menantang. 

F 33. Saat dihadapkan pada soal yang sulit, saya merasa tertantang untuk 

menyelesaikannya. 

UF 34. Saat mencoba menyelesaikan soal, saya sering tidak tidak tuntas atau 

tidak selesai. 

6.  Memanfaatkan 

dan mencari 

sumber yang 

relevan 

6.1. Meminjam buku di 

perpustakaan. 

F 35. Saya memanfaatkan buku-buku untuk meningkatkan pemahaman 

matematika terkait prisma dan limas. 

F 36. Meminjam buku dari teman dan atau membeli buku matematika selalu 

saya lakukan untuk menyelesaikan soal-soal dari guru. 

7.  Memilih dan 

menetapkan 

strategi belajar 

7.1. Mengenali gaya belajar. F 37. Saya mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan diri saya. 

F 38. Saya belajar prisma dan limas sesuai dengan gaya belajar saya. 

UF 39. Saya tidak mempunyai trik khusus dalam belajar prisma dan limas. 

7.2. Pembagian waktu belajar F 40. Saat membuat jadwal belajar matematika mempertimbangkan tingkat 
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sesuai kedalaman materi. kesulitan materi. 

8.  Mengevaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

8.1. Mengecek kebenaran 

jawaban soal yang 

dikerjakan. 

F 41. Sesudah ulangan atau tes materi prisma dan limas saya mengecek 

kembali jawaban saya benar atau salah. 

9.  Self eficacy 9.1. Yakin pada kemampuan 

sendiri. 

F 42. Saya berusaha memecahkan masalah pada materi prisma dan limas 

secara mandiri saat tes. 

F 43. saya yakin dengan jawaban saya sendiri pada saat mengerjakan soal-

soal materi prisma dan limas. 
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Lampiran 26 

ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR  

MATEMATIKA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Nama : 

Kelas :  

No. Absen : 
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I. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Isilah identitas anda. 

2. Terdapat 27 pernyataan. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian 

pilihlah satu dari lima alternatif jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan 

kondisi anda pada saat ini dengan memberi tanda centang () di dalam kolom 

SS : bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda  

S : bila pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda 

R : bila anda tidak bisa menentukan pendapat mengenai pernyataan 

tersebut 

TS : bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda 

STS : bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri anda 

Contoh: 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

1. 
Di waktu senggang saya suka 

mengerjakan soal matematika 
     

 

3. Jika anda ingin mengubah jawaban, anda dapat memberi tanda dua garis mendatar 

( ) pada jawaban awal, kemudian anda memberi centang pada jawaban baru anda. 

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

1. 
Di waktu senggang saya suka 

mengerjakan soal matematika 
      

 

4. Tidak ada jawaban benar atau salah. Oleh karena itu jawablah sejujur-jujurnya sesuai 

dengan diri anda yang sebenarnya, bukan yang anda anggap baik atau harus 

dilakukan. Jawaban anda bersifat pribadi dan tidak akan mempengaruhi nilai anda.. 
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II. Pernyataan 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

1.  Saya belajar matematika hanya saat diperintah orang tua 

untuk belajar. 

     

2.  Di rumah, sepulang sekolah, saya mempelajari kembali 

materi matematika yang saya pelajari tadi di sekolah 

     

3.  Di waktu senggang saya suka mengerjakan soal-soal 

matematika. 

     

4.  Sebelum pembelajaran matematika di sekolah, saya selalu 

belajar dan atau menghafalkan bahan pelajaran matematika 

yang akan dipelajari. 

     

5.  Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru di 

rumah secara mandiri atau berdiskusi dengan teman.     

     

6.  Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saat tugas 

tersebut akan dikumpulkan dengan melihat tugas teman. 

     

7.  Saya sering terlambat mengumpulkan tugas, yang penting 

saya mengumpulkan tugas. 

     

8.  Saya membuat ringkasan materi matematika agar lebih 

mudah mempelajarinya. 

     

9.  Saya suka membuat ringkasan matematika dalam bentuk 

mind map. 

     

10.  Saya mencatat hal-hal yang saya anggap penting dari 

penjelasan guru. 

     

11.  Saya aktif berpendapat dalam kelompok.      

12.  Saya memberikan ide/ usul bagi penyelesaian masalah 

dalam kelompok 

     

13.  Saya akan marah dan berhenti berpartisipasi dalam 

kelompok ketika pendapat saya tidak diterima. 

     

14.  Saya menanyakan apa yang belum jelas kepada guru.      

15.  Saya menanyakan apa yang belum jelas kepada teman.      
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No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

16.  Saat saya tidak paham suatu materi, dan sudah bertanya 

kepada teman tetapi masih belum menemukan jawaban yang 

sesuai, saya tidak akan bertanya pada guru karena saya malu. 

     

17.  Saya takut dianggap bodoh jika bertanya pada teman tentang 

hal yang belum jelas 

     

18.  Saya membuat jadwal belajar matematika.      

19.  Saya belajar sekehendak saya, atau meskipun saya membuat 

jadwal belajar saya tidak belajar sesuai jadwal yang saya 

buat. 

     

20.  Saya hanya belajar matematika menjelang ujian.      

21.  Saya antusias belajar matematika karena belajar matematika 

penting untuk saya. 

     

22.  Saya bisa berkonsentrasi dengan baik saat belajar.      

23.  Saat konsentrasi saya belajar matematika buyar, saya tidak 

tahu bagaimana agar bisa berkonsentrasi belajar lagi. 

     

24.  Saya menetapkan nilai minimal yang ingin saya capai pada 

pembelajaran prisma dan limas. 

     

25.  Saya mengetahui tujuan saya mempelajari matematika, 

terutama materi prisma dan limas. 

     

26.  Saya menilai proses belajar yang sudah saya lakukan mampu 

untuk mencapai target belajar saya. 

     

27.  Saya memantau nilai yang saya peroleh untuk mengetahui 

peningkatan atau penurunannya. 

     

28.  Saya sering belajar dengan sistem kebut semalam menjelang 

tes. 

     

29.  Saya sering begadang karena harus menyelesaikan tugas 

yang harus dikumpulkan keesokan harinya. 

     

30.  Saat guru menjelaskan materi pelajaran saya menyimak dan 

mengkonsentrasikan pikiran saya pada penjelasan guru. 

     

31.  Saya berusaha keras agar pembelajaran yang saya 

laksanakan sesuai yang sudah saya rencanakan. 
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No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

32.  Saat belajar saya hanya terfokus dengan materi yang sedang 

saya pelajari, tidak mengaitkannya dengan materi yang 

sudah saya pelajari. 

     

33.  Saat dihadapkan pada soal yang sulit, saya merasa tertantang 

untuk menyelesaikannya. 

     

34.  Saat mencoba menyelesaikan soal, saya sering tidak tidak 

tuntas atau tidak selesai. 

     

35.  Saya memanfaatkan buku-buku untuk meningkatkan 

pemahaman matematika terkait prisma dan limas. 

     

36.  Meminjam buku dari teman dan atau membeli buku 

matematika selalu saya lakukan untuk menyelesaikan soal-

soal dari guru. 

     

37.  Saya mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan diri 

saya. 

     

38.  Saya belajar prisma dan limas sesuai dengan gaya belajar 

saya. 

     

39.  Saya tidak mempunyai trik khusus dalam belajar prisma dan 

limas. 

     

40.  Saat membuat jadwal belajar matematika 

mempertimbangkan tingkat kesulitan materi. 

     

41.  Sesudah ulangan atau tes materi prisma dan limas saya 

mengecek kembali jawaban saya benar atau salah. 

     

42.  Saya berusaha memecahkan masalah pada materi prisma dan 

limas secara mandiri saat tes. 

     

43.  saya yakin dengan jawaban saya sendiri pada saat 

mengerjakan soal-soal materi prisma dan limas. 
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Lampiran 27 

PEDOMAN PENSKORAN ANGKET  

KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

No. F/ UF 

1.  UF 

2.  F 

3.  F 

4.  F 

5.  F 

6.  F 

7.  UF 

8.  UF 

9.  F 

10.  F 

11.  F 

12. M F 

13.  F 

14.  UF 

15.  F 

16.  F 

17.  UF 

18.  UF 

19.  F 

20.  UF 

21.  UF 

22.  F 

23.  F 

24.  UF 

25.  F 

26.  F 

27.  F 

28.  UF 

29.  UF 

30.  F 

31.  F 

32.  UF 

33.  UF 

34.  F 

35.  UF 

36.  F 

37.  F 

38.  F 

39.  UF 

40.  F 

41.  F 

42.  F 

43.  F 

 

No. Jenis Pernyataan 
Skor Butir Angket 

SS S R TS STS 

1. Favorable 5 4 3 2 1 

2. Unfavorable 1 2 3 4 5 

Jumlah Butir Angket   43 

Skor Maksimal   215 

 

Skor Kemandirian  
 kor diperole 

 kor  aksimal
     

 

Kriteria Penilaian: 

Interval Kategori 

  𝑀 −  ,   Kategori sangat rendah 

𝑀 −  ,     𝑀 −  ,   Kategori rendah 

𝑀 −  ,     𝑀   ,   Kategori sedang 

𝑀   ,     𝑀   ,   Kategori tinggi 

𝑀   ,     Kategori sangat tinggi 
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Lampiran 28 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS)  

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT 

THINKING 

PERTEMUAN KE-1 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII .../ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/ sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan 

bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 

TERPENUHI SKALA 

PENILAIAN SKOR 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah  

1. Siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dalam 

menjawab soal. 

  

    

  

2. Siswa menuliskan rumus dan atau 

menggambar dalam menjawab soal. 

  
    

  

3. Siswa melaksanakan rencana 

pemecahan masalah. 

  
    

  

4. Siswa meninjau kembali 

jawabannya. 

  
    

  

B. Kemandirian Belajar 

Inisiatif Belajar 

5. Siswa mengerjakan LKS 1 dan LTS 

1. 

        

6. Siswa bertanya pada guru terkait 

permasalahan yang diberikan. 

        

7. Siswa melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok. 
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8. Siswa mengajukan diri untuk 

mempresentasikan LKS 1 dan LTS 

1. 

        

9. Siswa memberikan saran, 

mengemukakan pendapat, atau 

memberi tanggapan. 

        

10. Siswa berinisiatif menyatakan 

simpulan dari materi pembelajaran. 

        

11. Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru sebagai bentuk refleksi 

pembelajaran. 

        

Mendiagnosis kebutuhan belajar 

12. Siswa antusias dalam belajar.         

Menetapkan Target Belajar 

13. Siswa menuliskan target nilai kuis 

minimal yang ingin diperoleh. 

        

Memonitor, Mengatur, dan Mengontrol 

14. Siswa memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan tentang 

pelajaran. 

        

15. Siswa memperhatikan presentasi 

kelompok lain. 

        

Self Eficacy 

16. Siswa mengerjakan soal kuis 

dengan jujur dan percaya diri. 

        

Skor Total  

Skor Maksimal  

Skor total =  , Banyak aspek =  

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 =                 :  

 =  

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 
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Batang,                         2015 

Pengamat, 

 

 

 

(............................................) 

 

  

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 1: 0%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 20% 

Skor 2: 20%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 40% 

Skor 3: 40%   persentase siswa yang melakukan aktivitas   60% 

Skor 4: 60%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 80% 

Skor 5:  persentase siswa yang melakukan aktivitas ≥ 80% 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS) 

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT 

THINKING 

PERTEMUAN KE-2 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII .../ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/ sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan 

bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 

TERPENUHI SKALA 

PENILAIAN SKOR 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

B. Kemampuan Pemecahan Masalah  

1. Siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dalam 

menjawab soal. 

  

    

  

2. Siswa menuliskan rumus dan atau 

menggambar dalam menjawab soal. 

  
    

  

3. Siswa melaksanakan rencana 

pemecahan masalah. 

  
    

  

4. Siswa meninjau kembali 

jawabannya. 

  
    

  

B. Kemandirian Belajar 

Inisiatif Belajar 

5. Siswa mengerjakan soal yang 

ditugaskan pada pertemuan 

sebelumnya. 

        

6. Siswa membuat mind map yang 

ditugaskan pada pertemuan 

sebelumnya. 

        

7. Siswa mengerjakan LKS 2 dan LTS 

2. 

        

8. Siswa bertanya pada guru terkait 

permasalahan yang diberikan. 

        



330 
 

 
 

9. Siswa melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok. 

        

10. Siswa mengajukan diri untuk 

mempresentasikan LKS 2 dan LTS 

2. 

        

11. Siswa memberikan saran, 

mengemukakan pendapat, atau 

memberi tanggapan. 

        

12. Siswa berinisiatif menyatakan 

simpulan dari materi pembelajaran. 

        

13. Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru sebagai bentuk refleksi 

pembelajaran. 

        

Mendiagnosis kebutuhan belajar 

14. Siswa antusias dalam belajar.         

Menetapkan Target Belajar 

15. Siswa menuliskan target nilai kuis 

minimal yang ingin diperoleh. 

        

Memonitor, Mengatur, dan Mengontrol 

16. Siswa memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan tentang 

pelajaran. 

        

17. Siswa memperhatikan presentasi 

kelompok lain. 

        

Self Eficacy 

18. Siswa mengerjakan soal kuis 

dengan jujur dan percaya diri. 

        

Skor Total  

Skor Maksimal  

Skor total =  , Banyak aspek =  

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 =                :  

 =  

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 
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Batang,                          2015 

Pengamat, 

 

 

 

(............................................) 

 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 1: 0%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 20% 

Skor 2: 20%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 40% 

Skor 3: 40%   persentase siswa yang melakukan aktivitas   60% 

Skor 4: 60%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 80% 

Skor 5:  persentase siswa yang melakukan aktivitas ≥ 80% 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS)  

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT THINKING 

PERTEMUAN KE-3 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII ... / 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan skor dengan 

skala rentan 1 sampai dengan 4 pada kolom yang tersedia sesuai dengan kriteria penilaian 

aktivitas siswa. 

No. 
Kode 

Siswa 

Kode Aspek yang Diamati 
  % 

A B C D E F G H I 

1. EK-01            

2. EK-02            

3. EK-03            

4. EK-04            

5. EK-05            

6. EK-06            

7. EK-07            

8. EK-08            

9. EK-09            

10. EK-10            

11. EK-11            

12. EK-12            

13. EK-13            

14. EK-14            

15. EK-15            

16. EK-16            

17. EK-17            
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18. EK-18            

19. EK-19            

20. EK-20            

21. EK-21            

22. EK-22            

23. EK-23            

24. EK-24            

25. EK-25            

26. EK-26            

27. EK-27            

28. EK-28            

29. EK-29            

30. EK-30            

31. EK-31            

32. EK-32            

33. EK-33            

34. EK-34            

35. EK-35            

36. EK-36            

37. EK-37            

38. EK-38            

Skor Total   

Jumlah Skor Maksimal   

 

Skor total = , Banyak aspek = 38   9 = 342 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 =    :  

 =  

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran = 
  𝑜  𝑡𝑜𝑡 𝑙

 𝑢𝑚𝑙 ℎ   𝑜  𝑚    𝑚 𝑙
     . = 
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Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik : 3≤ x ≤ 4 

b) Baik : 2 ≤ x < 3 

c) Cukup Baik : 1≤ x < 2 

d) Kurang Baik : 0 ≤ x < 1 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

 

 

Batang,                         2015 

Pengamat, 

 

 

 

(............................................) 

 

  



 
 

 

3
3
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RUBRIK PENSKORAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

PERTEMUAN KE-3 

 

INDIKATOR KODE AKTIVITAS KRITERIA PENSKORAN 

Inisiatif Belajar A Mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 

Skor 4 : Siswa mengerjakan semua pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

Skor 3 : Siswa mengerjakan setengah pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

Skor 2 : Siswa mengerjakan seperempat pekerjaan rumah yang diberikan guru. 

Skor 1 : Siswa tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

B Membuat ringkasan dan ikhtisar Skor 4 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas dengan lengkap dan 

tepat.  

Skor 3 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas dengan lengkap, 

namun kurang tepat atau sebaliknya. 

Skor 2 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas kurang lengkap dan 

tidak tepat. 

Skor 1 : Siswa tidak membuat mind map materi prisma dan limas. 

C Mencatat hal-hal yang dianggap 

penting 

Skor 4 : Siswa aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru saat 

guru menjelaskan di depan kelas. 

Skor 3 : Siswa cukup aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru saat guru menjelaskan di depan kelas. 

Skor 2 : Siswa kurang aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru saat guru menjelaskan di depan kelas. 

Skor 1 : Siswa tidak pernah membuat catatan penting atau menulis penjelasan 



 
 

 

3
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guru saat guru menjelaskan di depan kelas. 

D Aktif dan kreatif dalam kelompok Skor 4 : siswa aktif berdiskusi dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok. 

Skor 3 : siswa cukup aktif berdiskusi  dan mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok. 

Skor 2 : siswa kurang aktif berdiskusi, namun tetap mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok. 

Skor 1 : siswa tidak aktif berdiskusi dan tidak mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok 

E Inisiatif bertanya mengenai hal-hal 

yang belum jelas 

Skor 4 : siswa sangat aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 3 : siswa cukup aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 2 : siswa kurang aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 1 : siswa tidak aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Mendiagnosis 

kebutuhan 

belajar 

F Antusias dalam belajar Skor 4 : Siswa sangat bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran 

Skor 3 : Siswa cukup bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran  

Skor 2 : Siswa kurang bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 
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pembelajaran  

Skor 1 : Siswa tidak bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran   

Menetapkan 

target dan 

tujuan belajar 

G Menetapkan target belajar Skor 4 : Siswa selalu menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 3 : Siswa sering menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 2 : Siswa kadang menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 1 : Siswa tidak pernah menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

H Mengontrol proses pembelajaran Skor 4 : siswa sangat memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 3 : siswa cukup memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 2 : siswa kurang memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 1 : siswa tidak memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Self eficacy I Yakin pada kemampuan sendiri Skor 4 : Siswa tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 3 : Siswa cukup tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 2 : Siswa kurang tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 1 : Siswa tidak tenang saat mengerjakan tes akhir. 
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Lampiran 29 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

PERTEMUAN KE-1 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII .../ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik 

kelas dan psikis siswa. 

  
    

  

2. Mengaitkan materi luas 

permukaan prisma dan limas 

dengan masalah nyata 

kehidupan sehari-hari. 

  

    

  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

  
    

  

4. Memotivasi siswa dengan 

menceritakan tentang Polya. 

  
    

  

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 

  
    

  

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LTS 1 dan 

memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang 

disajikan dalam LTS 1.  

  

    

  

7. Menjelaskan alur kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

  

    

  

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

  
    

  

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok. 
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10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

  

    

  

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami 

tugas dalam LKS 1 dan LTS 1. 

  
    

  

12. Meminta siswa menuliskan 

apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 

  

    

  

13. Membimbing siswa 

menentukan strategi 

pemecahan masalah  

  

    

  

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

  

    

  

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 

  
    

  

16. Meminta siswa untuk 

meninjau kembali 

jawabannya. 

  

    

  

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

  

    
  

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

  

    

  

19. Mengawasi jalannya diskusi.         

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 

  
    

  

21. Meminta siswa untuk 

menuliskan target nilai 

minimal yang ingin diperoleh 

di lembar jawab kuis. 

  

    

  

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

  

    

  

Kegiatan Penutup         

23. Menanyakan siswa apakah ada 

yang ingin membuat simpulan 

dari pembelajaran pada 

pertemuan ini. 

        

24. Memberikan tugas rumah 

berupa soal dan pembuatan 

mind map secara individu. 
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25. Meminta siswa untuk belajar 

materi berikutnya. 

  
    

  

Skor Total  

Skor Maksimal 125 

Skor total =   , Banyak aspek = 25 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 =  : 

 =  

Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

Batang,                              2015 

Pengamat, 

 

 

 

 

       (.................................................) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

PERTEMUAN KE-2 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII .../ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek (√) 

pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub aspek yang 

dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan psikis siswa. 

  
    

  

2. Memeriksa tugas rumah yang 

diberikan. 

  
    

  

3. Memberikan contoh masalah 

terkait volume prisma. 

  
    

  

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

  
    

  

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 

  
    

  

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LKS 2 dan LTS 2 

dan memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang 

disajikan dalam LTS 2. 

  

    

  

7. Menjelaskan alur pembelajaran.         

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

  
    

  

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok. 
        

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

  

    

  

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami 

tugas dalam LKS 2 dan LTS 2. 

  
    

  

12. Meminta siswa menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. 

  
    

  

13. Membimbing siswa         
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menentukan strategi pemecahan 

masalah.  

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

  

    

  

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 

  
    

  

16. Meminta siswa untuk meninjau 

kembali jawabannya. 

  
    

  

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

  

    
  

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

  

    

  

19. Mengawasi jalannya diskusi.         

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 

  
    

  

21. Meminta siswa untuk 

menuliskan target nilai minimal 

yang ingin diperoleh di lembar 

jawab kuis. 

  

    

  

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

  

    

  

Kegiatan Penutup         

23. Menanyakan pada siswa apakah 

ada yang ingin membuat 

simpulan dari pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

        

24. Meminta siswa memberikan 

pendapat tentang pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

        

25. Memberikan tugas rumah 

berupa soal dan pembuatan 

mind map secara individu. 

        

26. Meminta siswa untuk belajar 

materi berikutnya. 

  
    

  

Skor Total  

Skor Maksimal 130 

Skor total =   , Banyak aspek = 26 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 =  : 

 =  
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Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

  

 

Batang,                              2015 

Pengamat, 

 

 

 

 

       (.................................................) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

PERTEMUAN KE-3 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII .../ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek (√) 

pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub aspek yang 

dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan psikis siswa. 
        

2. Memeriksa tugas rumah yang 

diberikan. 
        

3. Memberikan contoh masalah 

terkait volume limas. 
        

4. Menyatakan tujuan 

pembelajaran. 
        

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 
        

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LKS 3 dan LTS 3.         

7. Menjelaskan alur pembelajaran.         

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 
        

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok. 
        

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

        

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami 

tugas dalam LKS 3 dan LTS 3. 
        

12. Meminta siswa menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. 
        

13. Membimbing siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah.  

        

14. Meminta siswa menuliskan         
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rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 
        

16. Meminta siswa untuk meninjau 

kembali jawabannya. 
        

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

        

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

        

19. Mengawasi jalannya diskusi.         

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 
        

21. Meminta siswa untuk 

menuliskan target nilai minimal 

yang ingin diperoleh di lembar 

jawab kuis. 

        

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

        

Kegiatan Penutup 

23. Menanyakan pada siswa apakah 

ada yang ingin membuat 

simpulan dari pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

        

24. Meminta siswa memberikan 

pendapat tentang pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

        

25. Meminta siswa untuk 

mempelajari materi prisma dan 

limas dengan bantuan mind map 

serta LKS dan LTS untuk 

persiapan Tes. 

        

Skor Total  

Skor Maksimal 125 

 

Skor total =   , Banyak aspek = 25 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 =  : 

 =  
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Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

e) Sangat Baik 

f) Baik 

g) Cukup Baik 

h) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

Batang,                              2015 

Pengamat, 

 

 

 

 

       (.................................................) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

 

 
 

 

  

  



 

Lampiran 30 

 
 

      

 

 

   

 

Nama : 

No. Absen : 

Kelas  : 

347 

PANDUAN PEMBUATAN PETA 
PIKIRAN (MIND MAP) 
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Apa itu mind map? 

1. Kertas: (a) putih, (b) polos (tidak bergaris-garis), dan (c) ukuran minimal A4 (21 x 29,7 cm). 

2. Pensil warna atau spidol, (a) minimal 3 warna; dan (b) bervariasi tebal dan tipis jika 

memungkinkan. 

3. Imajinasi. 

4. Otak kita sendiri. 

 

1. Kertas 

 Posisi kertas mendatar (landscape). 

 Posisinya tetap (steady). 

2. Pusat mind map: 

 Merupakan ide/ gagasan utama, , biasanya adalah judul bab atau tema pokok. 

 Dalam meringkas atau kaji ulang suatu pelajaran pusat mind map tidak harus sesuai 

judul, untuk memudahkan judul bab/ subbab bisa dipilih. 

 Harus berwujud  GAMBAR yang disertai dengan tulisan. 

 Terletak di tengah-tengah kertas. 

 Temukan ide atau gagasan utama sebuah materi pelajaran dengan membacanya satu 

atau dua kali. 

3. Cabang Utama: 

 Merupakan cabang tingkat pertama yang memancar langsung dari Pusat mind map 

ke segala arah, Sebaiknya menggunakan warna pensil/ spidol yang berbeda untuk tiap 

cabang utama yang berbeda. 

PEMBUATAN MIND MAP 

Mind Mapping adalah sebuah metode visualisasi ide, pikiran, atau rencana kedalam 
bentuk diagram yang saling berhubungan antara satu dan lainnya, ditemukan oleh Tony 
Buzan. Diagram tersebut disusun mengikuti penyimpanan informasi oleh otak, yaitu 
dikumpulkan dalam cabang-cabang yang nampak seperti pohon. Diagram inilah yang diberi 
nama mind map. 

ATURAN  

BAHAN 
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 Jika struktur materi tidak sistematis, cabang utamanya dapat dibuat sendiri sesuai 

pemahamanmu, tidak harus menggunakan kata yang persis sama asalkan masih 

semakna. 

 Cukup membuat 5-6 cabang utama saja dalam satu mind map. Jika suatu subbab 

terlalu banyak materi, bisa dipertimbangkan membuat mind map tersendiri mengenai 

hal tersebut. 

4. Cabang: 

 Diusahakan meliuk, bukan sekadar melengkung atau lurus. 

 Pangkal tebal lalu menipis. 

 Panjangnya sesuai dengan panjang kata kunci/ gambar di atasnya. 

 Ke segala arah. 

5. Kata: 

 Berupa 1 kata kunci (keyword), biasanya beruba kata benda. 

 Kata kunci adalah kata yang paling KUAT dan PENTING  dalam kalimat. 

 Kata ditulis di atas cabang. 

 Semakin keluar semakin kecil hurufnya. 

 Tulisan tegak, maksimum kemiringan 45°. 

6. Gambar: Sebanyak mungkin. 

7. Warna: berwarna-warni dan“hidup”. 

8. Tata Ruang: sesuai besarnya kertas. 

 

1. Baca keseluruhan materi. 

2. Tentukan ide atau gagasan utamanya. 

3. Buatlah pusat pemikiran mind map berupa gambar di tengah-tengah kertas. 

4. Tentukan cabang-cabang utamanya, bisa berupa sub bab atau yang lain. 

5. Kembangkan masing-masing cabang utama tersebut ke cabang-cabang tingkat 

berikutnya dengan memasukkan informasi yang sesuai. Informasi disusun sesuai 

tingkat kepentingannya. Semakin penting informasi itu, harus diletakkan di dekat 

pusat mind map 

6. Gunakan gambar dan warna seindah mungkin. 

7. Sisakan ruang untuk penambahan informasi.. 

8. Periksa kembali mind map-nya. 

9. Selesai.  

LANGKAH-LANGKAH PEMBUATAN MIND MAP 
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CONTOH 
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Buatlah mind map tentang materi prisma dan limas sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
mind map! 

LATIHAN 
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Lampiran 31 

PANDUAN WAWANCARA 

A. OBSERVASI SEKOLAH 

1. Kurikulum apakah yang sedang digunakan saat ini? 

2. Berapa KKM untuk materi garis singgung lingkaran? Dan berapa persen 

ketuntasan klasikalnya? 

3. Bagaimanakah dengan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam soal-

soal pemecahan masalah matematika?  

4. Berapa persentase ketuntasan siswa yang biasa diperoleh pada soal-soal 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika? 

5. Apakah model pembelajaran yang biasa Bapak gunakan?  

6. Apakah model PBL sudah pernah dilaksanakan dalam pelaksanaan KBM? 

Bagaimana dengan pelaksanaan model PBL yang dilaksanakan? Apakah 

sudah sesuai dengan sintaks model PBL? 

7. Bagaimana kemandirian siswa dalam kelas pada saat pembelajaran 

matematika? 

B. KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

1. Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakan tes? 

2. Apakah penggunaan LKS dan LTS memudahkanmu dalam memahami 

materi prisma dan limas? 

3. Apakah soal-soal dalam LTS menarik dan menantang untuk diselesaikan? 

C. PENGGUNAAN MIND MAP 

1. Apakah mind map membantumu dalam belajar? Berikan alasanmu! 

2. Apakah saat membuat mind map kamu membaca materi  prisma dan limas 

dalam buku paket? 

3. Apakah kamu mau jika untuk pembelajaran selanjutnya menggunakan 

mind map? Berikan alasanmu! 

4. Bagaimana pesan dan kesanmu terhadap pembelajaran selama ini? Apakah 

pada pembelajaran selanjutnya ingin menggunakan pembelajaran yang 

telah kita lakukan atau pembelajaran biasa? 
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Lampiran 32 

LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Identitas  

Memuat satuan pendidikan, kelas, semester,  

mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan. 

       

2. Kelengkapan komponen RPP 

Komponen RPP meliputi: standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, 

model/strategi/metode pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan sumber belajar. 

       

3. Tujuan Pembelajaran 

a) Mencakup kemampuan dalam 

kompetensi dasar. 

       

b) Mencakup kemampuan pemecahan 

masalah. 
       

c) Mencakup kemandirian Siswa.        

d) Kesesuaian dengan alokasi waktu.        

e) Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran.        

f) Tujuan pembelajaran dapat dan mudah 

untuk diukur. 
       

4. Perencanaan Materi Pembelajaran 
a) Materi ajar mengacu pada bahan ajar. 
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b) Pemilihan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
       

5. Perencanaan/Pemilihan Model, Strategi, 

dan Metode Pembelajaran. 

a) Kesesuaian pemilihan model 

pembelajaran. 

       

b) Kesesuaian pemilihan strategi 

pembelajaran. 
       

c) Kesesuaian metode pembelajaran.        

6. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

a) Kegiatan pembelajaran mengacu pada 

sintak problem based learning (PBL). 

       

b) Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 
       

c) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

teknik radiant thinking. 
       

d) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
       

e) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

kemandirian siswa.        

f) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan kemampuan pemecahan 

masalah. 

       

g) Kesesuaian alokasi waktu pada masing-

masing tahap kegiatan pembelajaran. 
       

7. Perencanaan Kegiatan Penilaian 

a) Kegiatan penilaian yang direncanakan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
       

b) Kesesuaian pemilihan jenis tugas, teknik, 

dan bentuk instrumen penilaian. 
       

8. Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media dan buku 

sumber belajar. 

       

Jumlah Skor 0 0 9 80 0 

Skor Total 89 

Skor total = 89,      Banyak aspek = 23 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 89 : 23 

 = 3,87. 
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Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

Semarang, 15 Mei 2015 

Validator, 

 

 

 

 

(Drs. Suhito, M. Pd.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Garis Singgung Lingkaran 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Identitas  

Memuat satuan pendidikan, kelas, semester,  

mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan. 

       

2. Kelengkapan komponen RPP 

Komponen RPP meliputi: standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator 

pencapaian kompetensi dasar, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, 

model/strategi/metode pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan sumber belajar. 

       

3. Tujuan Pembelajaran 

a) Mencakup kemampuan dalam 

kompetensi dasar. 

       

b) Mencakup kemampuan pemecahan 

masalah. 
       

c) Mencakup Kemandirian Siswa.        

d) Kesesuaian dengan alokasi waktu.        

e) Kejelasan rumusan tujuan pembelajaran.        

f) Tujuan pembelajaran dapat dan mudah 

untuk diukur. 
       

4. Perencanaan Materi Pembelajaran 
a) Materi ajar mengacu pada bahan ajar. 

 

 
    

 

 
 

b) Pemilihan materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
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5. Perencanaan/Pemilihan Model, Strategi, 

dan Metode Pembelajaran. 

a) Kesesuaian pemilihan model 

pembelajaran. 

       

b) Kesesuaian pemilihan strategi 

pembelajaran. 
       

c) Kesesuaian metode pembelajaran.        

6. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

a) Kegiatan pembelajaran mengacu pada 

sintak problem based learning (PBL). 

       

b) Kegiatan pembelajaran terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 
       

c) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

teknik radiant thinking. 
       

d) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 
       

e) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

kemandirian siswa.        

f) Memuat kegiatan yang berkaitan dengan 

kegiatan kemampuan pemecahan 

masalah. 

       

g) Kesesuaian alokasi waktu pada masing-

masing tahap kegiatan pembelajaran. 
       

7. Perencanaan Kegiatan Penilaian 

a) Kegiatan penilaian yang direncanakan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
       

b) Kesesuaian pemilihan jenis tugas, teknik, 

dan bentuk instrumen penilaian. 
       

8. Sarana dan Sumber Belajar 

Kesesuaian pemilihan media dan buku 

sumber belajar. 

       

Jumlah Skor 0 0 15 72  

Skor Total 87 

Skor total = 87,       Banyak aspek = 23 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 87 : 23 

 = 3,78. 
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Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

Semarang, 15 Mei 2015 

Validator, 

 

 

 

 

(Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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Lampiran 33 

LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Nama LKS : LKS Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan Komponen LKS 

a) Kompetensi dasar. 
       

b) Indikator/ tujuan pembelajaran.        

c) Rangkaian materi pembelajaran.        

2. Penjabaran Materi LKS 
a) Kesesuaian materi LKS dengan RPP. 

       

b) Kesesuaian materi LKS dengan tujuan 

pembelajaran. 
       

c) Kesesuaian materi LKS dengan aspek 

kemampuan pemecahan masalah. 
       

d) Penjabaran materi disusun secara 

runtut dan logis. 
       

e) Kebenaran konsep dalam penjabaran 

materi. 
       

3. Konstruksi LKS 

a) Kejelasan petunjuk kerja. 
       

b) Kejelasan penyajian gambar/tabel/ 

simbol. 
       

c) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah. 
       

d) Memuat alur kegiatan yang jelas untuk 

dilaksanakan siswa. 
       

e) Penyajian tempat untuk pengisian 

jawaban siswa proporsional. 
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4. Perencanaan Kegiatan 

a) Memuat aktivitas siswa dalam 

pemecahan masalah. 

       

5. Bahasa yang Digunakan dalam LKS 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

       

b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baku dan benar. 
       

Jumlah Skor 0 0 
1

8 
40 0 

Skor Total 58 

Skor total = 58 , Banyak aspek = 16 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 58 : 16 

 = 3,625. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

Semarang, 15 Mei 2015 

Validator, 

 

 

 

(Drs. Suhito, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

 

Nama LKS : LKS Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan Komponen LKS 

a) Kompetensi dasar. 
       

b) Indikator/ tujuan pembelajaran.        

c) Rangkaian materi pembelajaran.        

2. Penjabaran Materi LKS 
a) Kesesuaian materi LKS dengan RPP. 

       

b) Kesesuaian materi LKS dengan tujuan 

pembelajaran. 
       

c) Kesesuaian materi LKS dengan aspek 

kemampuan kemampuan pemecahan 

masalah. 

       

d) Penjabaran materi disusun secara 

runtut dan logis. 
       

e) Kebenaran konsep dalam penjabaran 

materi. 
       

3. Konstruksi LKS 

a) Kejelasan petunjuk kerja. 
       

b) Kejelasan penyajian gambar/tabel/ 

simbol. 
       

c) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah. 
       

d) Memuat alur kegiatan yang jelas untuk 

dilaksanakan siswa. 
       

e) Penyajian tempat untuk pengisian 

jawaban siswa proporsional. 
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4. Perencanaan Kegiatan 

a) Memuat aktivitas siswa dalam 

pemecahan masalah. 

       

5. Bahasa yang Digunakan dalam LKS 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

       

b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baku dan benar. 
       

Jumlah Skor 0 0 12 44 5 

Skor Total 61 

Skor total = 61 , Banyak aspek = 16 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 61 : 16 

 = 3,81. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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Lampiran 34 

LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LTS) 

 

Nama LTS : Lembar Tugas Siswa Kelas Eksperimen 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan Komponen LTS 

a) Meteri pokok. 
       

b) Alokasi waktu.        

c) Petunjuk pengerjaan soal.        

2. Penjabaran Materi LKS 

a) Kesesuaian materi LTS dengan tujuan 

pembelajaran. 

       

b) Kesesuaian materi LTS dengan aspek 

kemampuan pemecahan masalah. 
       

3. Konstruksi LKS 

a) Kejelasan petunjuk cara mengerjakan 

soal. 

       

b) Kejelasan penyajian gambar/tabel/ 

simbol. 
       

c) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah yang berkaitan 

dengan butir-butir soal. 

       

4. Bahasa yang Digunakan dalam LTS 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 
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b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baku dan benar. 
       

Jumlah Skor 0 0 3 24 10 

Skor Total 37 

Skor total = 37 , Banyak aspek = 10 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 37 : 10 

 = 3,7. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

        

Semarang, 15 Mei 2015 

Validator, 

 

 

 

(Drs. Suhito, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LTS) 

 

Nama LTS : Lembar Tugas Siswa Kelas Eksperimen 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan Komponen LTS 

a) Materi pokok..  
   

 
  

b) Alokasi waktu.        

c) Petunjuk pengerjaan soal.        

2. Penjabaran Materi LKS 

a) Kesesuaian materi LTS dengan tujuan 

pembelajaran. 

       

b) Kesesuaian materi LTS dengan aspek 

kemampuan pemecahan masalah. 
       

3. Konstruksi LKS 

a) Kejelasan petunjuk cara mengerjakan 

soal. 

       

b) Kejelasan penyajian 

gambar/tabel/simbol. 
       

c) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah yang berkaitan 

dengan butir-butir soal. 

       

4. Bahasa yang Digunakan dalam LTS 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

       

b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang        
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baku dan benar. 

Jumlah Skor 0 0 9 24 5 

Skor Total 38 

Skor total = 38, Banyak aspek = 10 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 38 : 10 

 = 3,8.  

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

        

Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Drs. Emi Pujiastuti, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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Lampiran 35 

LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS) 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan komponen LPAS 

a) Petunjuk LPAS jelas dan mudah 

dipahami. 
       

b) Petunjuk LPAS sesuai dengan kegiatan 

pengamatan. 
       

c) Pedoman penskoran.        

2. Aspek Kegiatan yang diamati 
a) Pernyataan memuat aktivitas siswa sesuai 

dengan sintaks model PBL dengan teknik 

radiant thinking. 

       

b) Pernyataan memuat aktivitas pemecahan 

masalah.         

c) Pernyataan memuat aktivitas indikator 

kemandirian belajar siswa.        

3. Bahasa yang digunakan 

d) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

       

e) Menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku dan benar.        

Jumlah Skor 0 0 9 20 0 

Skor Total 29 
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Skor total = 29 , Banyak aspek = 8 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 29 : 8 

 = 3,625. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

Semarang, 15 Mei 2015 

Validator, 

 

 

 

(Drs. Suhito, M. Pd.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 

LEMBAR VALIDASI 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS) 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub aspek 

yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan komponen LPAS        

a) Petunjuk LPAS jelas dan mudah 

dipahami. 
       

b) Petunjuk LPAS sesuai dengan kegiatan 

pengamatan. 
       

c) Pedoman penskoran.        

2. Aspek Kegiatan yang diamati 
a) Pernyataan memuat aktivitas siswa sesuai 

dengan sintaks model PBL dengan teknik 

radiant thinking. 

       

b) Pernyataan memuat aktivitas pemecahan 

masalah.         

c) Pernyataan memuat aktivitas indikator 

kemandirian belajar siswa.        

3. Bahasa yang digunakan 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 

       

b) Menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku dan benar.        

Jumlah Skor 0 0 3 28 0 

Skor Total 31 
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Skor total = 31 , Banyak aspek = 8 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 31 : 8 

 = 3,875. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang,15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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Lampiran 36 

LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LPAG) 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan komponen LPAG 

a) Petunjuk LPAG jelas dan mudah 

dipahami. 
       

b) Petunjuk LPAG sesuai dengan kegiatan 

pengamatan. 
       

c) Pedoman penskoran.        

2. Aspek Kegiatan yang diamati 
a) Memuat semua aktivitas guru pada 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir sesuai dengan sintaks model PBL 

dengan teknik radiant thinking. 

       

b) Pernyataan memuat aktivitas pemecahan 

masalah.         

c) Pernyataan memuat aktivitas indikator 

kemandirian belajar siswa.        

3. Bahasa yang digunakan 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 

       

b) Menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku dan benar.        

Jumlah Skor 0 0 6 24 0 

Skor Total 30 
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Skor total = 30 , Banyak aspek = 8 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 30 : 8 

 = 3,75. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi.  

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Drs. Suhito, M. Pd.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LPAG) 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Kelas/ Semester : VIII/ 2 

Petunjuk : 

1. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kelengkapan komponen LPAG 

a) Petunjuk LPAG jelas dan mudah 

dipahami. 
       

b) Petunjuk LPAG sesuai dengan kegiatan 

pengamatan. 
       

c) Pedoman penskoran.        

2. Aspek Kegiatan yang diamati 
a) Memuat semua aktivitas guru pada 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

akhir sesuai dengan sintaks model PBL 

dengan teknik radiant thinking. 

       

b) Pernyataan memuat aktivitas pemecahan 

masalah.         

c) Pernyataan memuat aktivitas indikator 

kemandirian belajar siswa.        

3. Bahasa yang digunakan 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak menimbulkan 

penafsiran ganda. 

       

b) Menggunakan bahasa Indonesia yang 

baku dan benar.        

Jumlah Skor 0 0 6 20 5 

Skor Total 31 
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Skor total = 31 , Banyak aspek = 23 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 31 : 8 

 = 3,875. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : Dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : Belum/tidak dapat digunakan 
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Lampiran 37 

LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN TES UJI COBA HASIL BELAJAR (THB) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

 

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.  

Petunjuk 

1. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes Hasil Belajar 

(THB) dalam PBL dengan  Teknik Radiant Thinking”. 

2. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

3. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal TKPS 

a) Kesesuaian materi tes sesuai dengan 

jenis sekolah dan tingkatan kelas 

      
 

b) Kesesuaian materi soal dengan 

kompetensi dasar. 
       

c) Kesesuaian materi soal dengan 

indikator dan kisi-kisi. 
       

d) Kesesuaian materi soal dengan 

pengalaman belajar dan struktur 

kognitif siswa. 

      
 

2. Konstruksi Soal TKPS 
a) Kejelasan petunjuk cara mengerjakan 

soal. 

      
 

b) Kejelasan pokok soal.        
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c) Kejelasan penyajian gambar, simbol, 

dan sejenisnya. 
       

d) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah pada soal. 
       

3. Bahasa yang Digunakan 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

      

 

b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
       

Jumlah Skor 0 0 9 28 0 

Skor Total 37 

 

Skor total = 37, Banyak aspek = 10 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 =  37 : 10    

 = 3,7. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Drs. Suhito, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN TES UJI COBA HASIL BELAJAR (THB) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

 

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.  

Petunjuk 

1. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes Hasil Belajar 

(THB) dalam PBL dengan  Teknik Radiant Thinking”. 

2. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

3. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal TKPS 

a) Kesesuaian materi tes sesuai dengan 

jenis sekolah dan tingkatan kelas 

    
 

 

 

b) Kesesuaian materi soal dengan 

kompetensi dasar. 
      

 

c) Kesesuaian materi soal dengan 

indikator dan kisi-kisi. 
      

 

d) Kesesuaian materi soal dengan 

pengalaman belajar dan struktur 

kognitif siswa. 

    
  

 

2. Konstruksi Soal TKPS 
a) Kejelasan petunjuk cara mengerjakan 

soal. 

      

 

b) Kejelasan pokok soal.     
   

c) Kejelasan penyajian gambar, simbol, 

dan sejenisnya. 
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d) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah pada soal. 
      

 

3. Bahasa yang Digunakan 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

      

 

b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
      

 

Jumlah Skor 0 0 6 32 0 

Skor Total 38 

 

Skor total = 38     , Banyak aspek = 10 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 38 : 10 

 = 3,8. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : belum/tidak dapat digunakan 
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Lampiran 38 

LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING (TKPS) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

 

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.  

Petunjuk 

1. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes Kemampuan 

Problems Solving (TKPS) dalam PBL dengan  Teknik Radiant Thinking”. 

2. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

3. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal TKPS 

a) Kesesuaian materi tes sesuai dengan 

jenis sekolah dan tingkatan kelas 

      
 

b) Kesesuaian materi soal dengan 

kompetensi dasar. 
       

c) Kesesuaian materi soal dengan aspek 

kemampuan pemecahan masalah. 
       

d) Kesesuaian materi soal dengan 

indikator dan kisi-kisi. 
       

e) Kesesuaian materi soal dengan 

pengalaman belajar dan struktur 

kognitif siswa. 

      
 

2. Konstruksi Soal TKPS        
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a) Kejelasan petunjuk cara mengerjakan 

soal. 
       

b) Kejelasan pokok soal.        

c) Kejelasan penyajian gambar, simbol, 

dan sejenisnya. 
       

d) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah pada soal. 
       

3. Bahasa yang Digunakan 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

      

 

b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
       

Jumlah Skor 0 0 6 36 0 

Skor Total 42 

 

Skor total = 42   , Banyak aspek = 11 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 42 : 11    

 = 3,82. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Drs. Suhito, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : belum/tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN TES KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING (TKPS) 

Satuan Pendidikan : SMP 

Kelas/Semester : VIII/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

 

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.  

Petunjuk 

1. Lembar validasi berikut ini merupakan lembar penilaian “Instrumen Tes Kemampuan 

Problems Solving (TKPS) dalam PBL dengan  Teknik Radiant Thinking”. 

2. Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

3. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, dimohon untuk memberikan butir revisi 

pada bagian saran atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI 

SKALA 

PENILAIAN 

YA TIDAK 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian Materi Soal TKPS 

a) Kesesuaian materi tes sesuai dengan 

jenis sekolah dan tingkatan kelas 

    
   

b) Kesesuaian materi soal dengan 

kompetensi dasar. 
       

c) Kesesuaian materi soal dengan aspek 

kemampuan pemecahan masalah. 
       

d) Kesesuaian materi soal dengan 

indikator dan kisi-kisi. 
       

e) Kesesuaian materi soal dengan 

pengalaman belajar dan struktur 

kognitif siswa. 

    
   

2. Konstruksi Soal TKPS 
a) Kejelasan petunjuk cara mengerjakan 

soal. 
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b) Kejelasan pokok soal.        

c) Kejelasan penyajian gambar, simbol, 

dan sejenisnya. 
     

 
 

d) Kejelasan penggunaan kalimat tanya 

atau kalimat perintah pada soal. 
     

  

3. Bahasa yang Digunakan 

a) Kalimat yang digunakan komunikatif, 

mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

    

 

 

 

b) Menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. 
       

Jumlah Skor 0 0 9 32 0 

Skor Total 41 

 

Skor total = 41, Banyak aspek = 11 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 41 : 11 

 = 3,73. 

Rekomendasi validator: 

a) Dapat digunakan tanpa revisi. 

b) Dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

c) Dapat digunakan dengan banyak revisi. 

d) Belum/tidak dapat digunakan. 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

Saran perbaikan: 

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

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

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

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

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

 

       Semarang, 15 Mei 2015 

       Validator, 

 

 

 

       (Dra. Emi Pujiastuti, M. Pd.) 
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KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Sangat Baik : 5 (sesuai, jelas, sangat tepat, sangat operasional) 

Baik  : 4 (sesuai, jelas, tepat, operasional) 

Cukup Baik : 3 (sesuai, jelas, tepat, kurang operasional) 

Kurang Baik : 2 (kurang sesuai, kurang jelas, kurang operasional) 

Tidak Baik : 1 (tidak sesuai, tidak tepat, tidak operasional) 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 

C. Kriteria Rekomendasi 

Sangat Baik : dapat digunakan tanpa revisi 

Baik  : dapat digunakan dengan sedikit revisi 

Cukup Baik : dapat digunakan dengan banyak revisi 

Kurang Baik : belum/tidak dapat digunakan 
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Lampiran 39 

LEMBAR VALIDASI 

ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 

A. Permohonan Validasi  Instrumen 

1. Memohon agar Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap angket kemandirian belajar 

siswa untuk penelitian saya yang berjudul “Keefektifan Model PBL dengan Teknik 

Radiant Thinking terhadap Kemampuan Problems Solving dan Kemandirian Belajar 

Siswa pada Pembelajaran Bangun Ruang Kelas VIII”. 

2. Instrumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemandirian belajar siswa pada 

pembelajaran. 

B. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan Skor dengan cara melingkari pada kolom yang telah 

disediakan sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 

1 : tidak sesuai 

2 : kurang sesuai 

3 : cukup sesuai 

4 : sesuai 

5 : sangat sesuai 

2. Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Bapak/Ibu memberikan 

butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang telah disediakan. 

 

C. Validasi Instrumen 

Tabel Validasi Angket Kemandirian Belajar. 

No. Aspek yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian isi skala dengan tujuan. 1 2 3 4 5 

2. Kelengkapan Isi Skala 1 2 3 4 5 

3. Kesesuaian tulisan dengan EYD. 1 2 3 4 5 

4. Kesesuaian bahasa dengan bahasa baku. 1 2 3 4 5 

Jumlah 0 0 0 8 10 

Skor Total 18 
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D. Indikator 

Total Skor Kategori 

    4 Tidak Baik 

4    8 Kurang Baik 

8       Cukup 

        Baik 

        Sangat Baik 

 

E. Komentar dan Saran 

1. Penyebaran instrumen harap mempertimbangkan waktu. 

 ····························································································  

2. Jika dipandang perlu, ada reward untuk subjek agar lebih serius dalam 

 ····························································································  

 pengisian instrumen. 

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  

 ····························································································  
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F. Simpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu mengenai angket kemandirian belajar . 

Penilaian secara umum: 

1 : Menunjukkan sangat banyak kesalahan pada angket, instrumen harus diganti. 

2 : Menunjukkan banyak kesalahan pada angket, instrumen perlu banyak revisi. 

3 :  Menunjukkan sedikit kesalahan pada angket, instrumen perlu direvisi. 

4 :  Menunjukkan angket dapat digunakan, tetapi perlu sedikit revisi. 

5 :  Menunjukkan angket dapat digunakan dan tepat. 

 

Semarang, 29 April 2015 

Validator, 

 

 

 

Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S. 

NIP 195701251985031001 
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Lampiran 40 

DAFTAR NILAI UAS MATEMATIKA KELAS VIII 

TAHUN AJARAN 2014/ 2015 

 

No. VIII-

A 

VIII-

B 

VIII-

C 

VIII-

D 

VIII-

E 

VIII-

F 

VIII-

G 

1. 59 59 65 63 54 65 85 

2. 79 63 70 67 51 68 84 

3. 69 66 61 69 65 70 68 

4. 62 61 65 71 51 69 72 

5. 67 61 63 47 55 51 74 

6. 52 51 51 47 61 59 83 

7. 54 72 66 69 50 62 75 

8. 66 68 65 70 63 69 66 

9. 66 87 63 57 73 55 74 

10. 60 66 69 65 59 75 73 

11. 71 88 67 75 60 72 73 

12. 63 61 63 59 63 67 73 

13. 77 87 61 57 55 64 80 

14. 68 57 67 72 55 63 74 

15. 63 63 61 78 63 57 72 

16. 62 63 80 53 57 51 70 

17. 58 63 80 57 71 63 74 

18. 71 53 60 61 65 72 80 

19. 75 61 73 64 64 75 75 

20. 44 69 51 59 65 77 81 

21. 64 48 59 71 76 77 72 

22. 79 61 51 73 59 73 72 

23. 81 61 69 65 64 67 70 

24. 69 55 65 47 59 53 70 

25. 63 84 82 57 73 80 70 

26. 63 78 65 61 63 63 85 

27. 59 55 53 59 61 73 85 

28. 67 61 59 55 41 74 75 

29. 49 75 59 54 69 57 66 

30. 61 45 67 63 57 72 74 

31. 66 57 67 64 57 65 73 

32. 70 57 59 55 55 55 73 

33. 70 72 61 67 55 53 73 

34. 52 72 45 66 74 59 72 

35. 72 73 45 89 45 65 72 

36. 75 65 57 90 59 71 72 

37. 68   87  69 82 

38. 74   72  49 80 
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Lampiran 41 

 

UJI NORMALITAS DATA AWAL 

 

Uji normalitas data nilai UAS yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov dengan alat bantu program SPSS16.0. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: 

0H : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria pengujian hipotesis: 

Terima 0H  apabila signifikansi > 0,05, artinya data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal (Sukestiyarno, 2012:39). 

Output SPSS: 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

UAS .045 260 .200
*
 .994 260 .326 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

Analisis hasil: 

Pada output di atas diperoleh signifikansi = 0,200 = 20% > 5 % sehingga 0H  

diterima. Sehingga, disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 42 

UJI HOMOGENITAS DATA AWAL 

Hipotesis: 

2

7

2

2

2

10 ...:  H  (data homogen) 

:1H Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku (data tidak 

homogen) 

Kriteria: 

0H  ditolak jika )1)(1(
22

 k , di mana )1)(1(
2

 k  didapat dari daftar distribusi 

chi-kuadrat dengan peluang 1  dan 1 kdk . Taraf nyata α adalah 5%. 

Rumus yang digunakan: 

Homorgenitas varians ditentukan dengan menggunakan rumus Bartlett: 

2 (ln 10) {   ).1( inB log }2

is
 

Rumus varians gabungan: 









)1(

).1( 2

2

i

ii

gab
n

sn
s

 

Rumus harga satuan B: 

  )1()).[(log( 2

igab nsB
 

(Sudjana, 2005: 263) 

Hasil perhitungan: 

Kelas ni – 1 1/ ni – 1 si
2 

(ni – 1) si
2
 log si

2
 (ni – 1)( log si

2
) 

VIII A 37 0,03 71,61 1,85 2649,57 68,63 

VIII B 35 0,03 112,85 2,05 3949,75 71,84 
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VIII C 35 0,03 73,07 1,86 2557,45 65,23 

VIII D 37 0,03 110,57 2,04 4091,09 75,61 

VIII E 35 0,03 62,16 1,79 2175,6 62,77 

VIII F 37 0,03 68,94 1,84 2550,78 68,02 

VIII G 37 0,03 68,94 1,84 2550,78 68,02 

Jumlah 253 0,19 568,14 13,29 20525,02 480,14 

 

.127,81
253

02,20525

)1(

).1( 2

2 







i

ii

gab
n

sn
s  

.977,482253909,1)1()).[(log( 2   igab nsB  

2 (ln 10) {   ).1( inB log .534,6)14,480977,482(303,2}2 is
 

Diketahui .6,122

)6:95,0(

2   tabel  Jelas bahwa
22

tabelhitung   . Sehingga 0H  

diterima yakni tidak terdapat perbedaan varians atau populasi mempunyai varians 

yang homogen. 
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Lampiran 43 

 

DAFTAR KODE SISWA KELAS UJI COBA- 1 DAN UJI COBA-2 

 

UJI COBA-1 UJI COBA-2 

NO. KODE L/P NO. KODE   L/P 

1 UCB-01 P 1 UCE-01 L 

2 UCB-02 L 2 UCE-02 L 

3 UCB-03 P 3 UCE-03 L 

4 UCB-04 P 4 UCE-04 L 

5 UCB-05 L 5 UCE-05 P 

6 UCB-06 L 6 UCE-06 P 

7 UCB-07 P 7 UCE-07 P 

8 UCB-08 P 8 UCE-08 P 

9 UCB-09 P 9 UCE-09 L 

10 UCB-10 P 10 UCE-10 L 

11 UCB-11 P 11 UCE-11 P 

12 UCB-12 L 12 UCE-12 L 

13 UCB-13 L 13 UCE-13 L 

14 UCB-14 L 14 UCE-14 L 

15 UCB-15 L 15 UCE-15 P 

16 UCB-16 L 16 UCE-16 L 

17 UCB-17 P 17 UCE-17 P 

18 UCB-18 P 18 UCE-18 L 

19 UCB-19 L 19 UCE-19 P 

20 UCB-20 P 20 UCE-20 P 

21 UCB-21 P 21 UCE-21 L 

22 UCB-22 P 22 UCE-22 P 

23 UCB-23 L 23 UCE-23 P 

24 UCB-24 L 24 UCE-24 L 

25 UCB-25 L 25 UCE-25 P 

26 UCB-26 L 26 UCE-26 L 

27 UCB-27 P 27 UCE-27 P 

28 UCB-28 P 28 UCE-28 P 

29 UCB-29 P 29 UCE-29 P 

30 UCB-30 L 30 UCE-30 P 

31 UCB-31 L 31 UCE-31 P 

32 UCB-32 P 32 UCE-32 L 

33 UCB-33 L 33 UCE-33 P 

34 UCB-34 P 34 UCE-34 P 

35 UCB-35 P 35 UCE-35 L 

36 UCB-36 P 36 UCE-36 P 
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DAFTAR KODE SISWA KELAS EKSPERIMEN 

 

NO KODE L/P 

1 EK-01 L 

2 EK-02 L 

3 EK-03 P 

4 EK-04 P 

5 EK-05 L 

6 EK-06 L 

7 EK-07 L 

8 EK-08 P 

9 EK-09 P 

10 EK-10 L 

11 EK-11 P 

12 EK-12 P 

13 EK-13 L 

14 EK-14 P 

15 EK-15 P 

16 EK-16 L 

17 EK-17 L 

18 EK-18 L 

19 EK-19 L 

20 EK-20 L 

21 EK-21 P 

22 EK-22 P 

23 EK-23 P 

24 EK-24 L 

25 EK-25 P 

26 EK-26 L 

27 EK-27 L 

28 EK-28 L 

29 EK-29 P 

30 EK-30 P 

31 EK-31 L 

32 EK-32 L 

33 EK-33 P 

34 EK-34 L 

35 EK-35 P 

36 EK-36 P 

37 EK-37 L 

38 EK-38 P 
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Lampiran 44 

ANALISIS SOAL UJI COBA TES HASIL BELAJAR (THB) 

A. HASIL UJI COBA 

Hasil uji coba diperingkat berdasarkan peringkat sekolah. 

 

No. 
Kode 

Siswa 

No. Soal 
Y  

1 2 3 4 

1 UCE-17 7,5 3 4 1,5 16 

K
el

o
m

p
o
k

 A
ta

s 

2 UCE-33 6 2 6 1,5 15,5 

3 UCE-05 6,5 3 3 1 13,5 

4 UCE-19 6 2 4 1 13 

5 UCE-20 6 2 2 0 10 

6 UCE-28 6,5 1 6 0 13,5 

7 UCE-24 4 4 2,5 1,5 12 

8 UCE-11 6,5 2 2 0 10,5 

9 UCE-18 6 1 2 3 12 

10 UCE-22 5,5 2 5 1,5 14 

11 UCE-35 6 2 1 0 9 

12 UCE-21 7 2,5 2 0 11,5 

13 UCE-09 5 4,5 1 3 13,5 

14 UCE-15 5,5 1,5 6 0,5 13,5 

15 UCE-25 6 1 4 0 11 

16 UCE-07 6 2 2 0 10 

17 UCE-32 7 1,5 6 0 14,5 

18 UCE-02 5 2 2 2 11 

19 UCE-04 5 1 2 3 11 
K

el
o
m

p
o
k

 B
a
w

a
h

 
20 UCE-13 4,5 2 1 0 7,5 

21 UCE-30 3 2 2 0 7 

22 UCE-23 3,5 2 3 0 8,5 

23 UCE-27 1 0,5 0 0 1,5 

24 UCE-12 4 1,5 2 0 7,5 

25 UCE-34 2 1 1 0 4 

26 UCE-29 5,5 1 6 0,5 13 

27 UCE-01 4 2 2 0 8 

28 UCE-10 4,5 2 2 0 8,5 

29 UCE-14 4 1,5 1 0 6,5 

30 UCE-06 4,5 1 3,5 0 9 

31 UCE-31 5 2 2 0 9 

32 UCE-03 4,5 1,5 2 1 9 

33 UCE-08 4,5 1,5 1 0 7 
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34 UCE-26 3,5 2 3,5 1 10 

35 UCE-16 3 1,5 1 3 8,5 

 

B. VALIDITAS 

1. Butir Soal No. 1 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCE-01 4 7,5 16 56,25 30 

2 UCE-02 5 11 25 121 55 

3 UCE-03 4,5 9 20,25 81 40,5 

4 UCE-04 5 11 25 121 55 

5 UCE-05 6,5 13,5 42,25 182,25 87,75 

6 UCE-06 4,5 9 20,25 81 40,5 

7 UCE-07 6 10 36 100 60 

8 UCE-08 4,5 7 20,25 49 31,5 

9 UCE-09 5 13,5 25 182,25 67,5 

10 UCE-10 4,5 8,5 20,25 72,25 38,25 

11 UCE-11 6,5 10,5 42,25 110,25 68,25 

12 UCE-12 4 7 16 49 28 

13 UCE-13 4,5 7,5 20,25 56,25 33,75 

14 UCE-14 4 6,5 16 42,25 26 

15 UCE-15 5,5 13,5 30,25 182,25 74,25 

16 UCE-16 3 8 9 64 24 

17 UCE-17 7,5 16 56,25 256 120 

18 UCE-18 6 12 36 144 72 

19 UCE-19 6 13 36 169 78 

20 UCE-20 6 10 36 100 60 

21 UCE-21 7 11,5 49 132,25 80,5 

22 UCE-22 5,5 14 30,25 196 77 

23 UCE-23 3,5 6,5 12,25 42,25 22,75 

24 UCE-24 4 12 16 144 48 

25 UCE-25 6 11 36 121 66 

26 UCE-26 3,5 9,5 12,25 90,25 33,25 

27 UCE-27 1 1,5 1 2,25 1,5 

28 UCE-28 6,5 13,5 42,25 182,25 87,75 

29 UCE-29 5,5 12,5 30,25 156,25 68,75 

30 UCE-30 3 7 9 49 21 

31 UCE-31 5 9 25 81 45 

32 UCE-32 7 14,5 49 210,25 101,5 

33 UCE-33 6 15,5 36 240,25 93 
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34 UCE-34 2 4 4 16 8 

35 UCE-35 6 9 36 81 54 

∑ 174 355 936,5 3963 1898,25 

N.∑XY-∑X∑Y 4668,75 

    N.∑X²-(∑X)² 2501,5 

    N.∑Y²-(∑Y)² 12680 

    rₓᵧ 0,83 

    Keterangan : tinggi 

     

2. Butir Soal No. 2 

No. 

Kode 

Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCE-01 1 7,5 1 56,25 7,5 

2 UCE-02 2 11 4 121 22 

3 UCE-03 1,5 9 2,25 81 13,5 

4 UCE-04 1 11 1 121 11 

5 UCE-05 3 13,5 9 182,25 40,5 

6 UCE-06 1 9 1 81 9 

7 UCE-07 2 10 4 100 20 

8 UCE-08 1,5 7 2,25 49 10,5 

9 UCE-09 4,5 13,5 20,25 182,25 60,75 

10 UCE-10 2 8,5 4 72,25 17 

11 UCE-11 2 10,5 4 110,25 21 

12 UCE-12 1,5 7 2,25 49 10,5 

13 UCE-13 2 7,5 4 56,25 15 

14 UCE-14 1,5 6,5 2,25 42,25 9,75 

15 UCE-15 1,5 13,5 2,25 182,25 20,25 

16 UCE-16 1 8 1 64 8 

17 UCE-17 3 16 9 256 48 

18 UCE-18 1 12 1 144 12 

19 UCE-19 2 13 4 169 26 

20 UCE-20 2 10 4 100 20 

21 UCE-21 2,5 11,5 6,25 132,25 28,75 

22 UCE-22 2 14 4 196 28 

23 UCE-23 1 6,5 1 42,25 6,5 

24 UCE-24 4 12 16 144 48 

25 UCE-25 1 11 1 121 11 

26 UCE-26 1,5 9,5 2,25 90,25 14,25 

27 UCE-27 0,5 1,5 0,25 2,25 0,75 

28 UCE-28 1 13,5 1 182,25 13,5 
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29 UCE-29 0,5 12,5 0,25 156,25 6,25 

30 UCE-30 2 7 4 49 14 

31 UCE-31 2 9 4 81 18 

32 UCE-32 1,5 14,5 2,25 210,25 21,75 

33 UCE-33 2 15,5 4 240,25 31 

34 UCE-34 1 4 1 16 4 

35 UCE-35 2 9 4 81 18 

∑ 61,5 355 133,75 3963 666 

N.∑XY-∑X∑Y 1477,5 

    N.∑X²-(∑X)² 899 

    N.∑Y²-(∑Y)² 12680 

    rₓᵧ 0,44 

    Keterangan : cukup 

     

3. Butir Soal No. 3 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCE-01 2,5 7,5 6,25 56,25 18,75 

2 UCE-02 2 11 4 121 22 

3 UCE-03 2 9 4 81 18 

4 UCE-04 2 11 4 121 22 

5 UCE-05 3 13,5 9 182,25 40,5 

6 UCE-06 3,5 9 12,25 81 31,5 

7 UCE-07 2 10 4 100 20 

8 UCE-08 1 7 1 49 7 

9 UCE-09 1 13,5 1 182,25 13,5 

10 UCE-10 2 8,5 4 72,25 17 

11 UCE-11 2 10,5 4 110,25 21 

12 UCE-12 1,5 7 2,25 49 10,5 

13 UCE-13 1 7,5 1 56,25 7,5 

14 UCE-14 1 6,5 1 42,25 6,5 

15 UCE-15 6 13,5 36 182,25 81 

16 UCE-16 1 8 1 64 8 

17 UCE-17 4 16 16 256 64 

18 UCE-18 2 12 4 144 24 

19 UCE-19 4 13 16 169 52 

20 UCE-20 2 10 4 100 20 

21 UCE-21 2 11,5 4 132,25 23 

22 UCE-22 5 14 25 196 70 

23 UCE-23 2 6,5 4 42,25 13 

24 UCE-24 2,5 12 6,25 144 30 
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25 UCE-25 4 11 16 121 44 

26 UCE-26 3,5 9,5 12,25 90,25 33,25 

27 UCE-27 0 1,5 0 2,25 0 

28 UCE-28 6 13,5 36 182,25 81 

29 UCE-29 6 12,5 36 156,25 75 

30 UCE-30 2 7 4 49 14 

31 UCE-31 2 9 4 81 18 

32 UCE-32 6 14,5 36 210,25 87 

33 UCE-33 6 15,5 36 240,25 93 

34 UCE-34 1 4 1 16 4 

35 UCE-35 1 9 1 81 9 

∑ 94,5 355 356,25 3963 1099 

N.∑XY-∑X∑Y 4917,5 

    N.∑X²-(∑X)² 3538,5 

    N.∑Y²-(∑Y)² 12680 

    rₓᵧ 0,73 

    Keterangan : tinggi 

     

4. Butir Soal No. 4 

No. 

Kode 

Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCE-01 0 7,5 0 56,25 0 

2 UCE-02 2 11 4 121 22 

3 UCE-03 1 9 1 81 9 

4 UCE-04 3 11 9 121 33 

5 UCE-05 1 13,5 1 182,25 13,5 

6 UCE-06 0 9 0 81 0 

7 UCE-07 0 10 0 100 0 

8 UCE-08 0 7 0 49 0 

9 UCE-09 3 13,5 9 182,25 40,5 

10 UCE-10 0 8,5 0 72,25 0 

11 UCE-11 0 10,5 0 110,25 0 

12 UCE-12 0 7 0 49 0 

13 UCE-13 0 7,5 0 56,25 0 

14 UCE-14 0 6,5 0 42,25 0 

15 UCE-15 0,5 13,5 0,25 182,25 6,75 

16 UCE-16 3 8 9 64 24 

17 UCE-17 1,5 16 2,25 256 24 

18 UCE-18 3 12 9 144 36 

19 UCE-19 1 13 1 169 13 
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20 UCE-20 0 10 0 100 0 

21 UCE-21 0 11,5 0 132,25 0 

22 UCE-22 1,5 14 2,25 196 21 

23 UCE-23 0 6,5 0 42,25 0 

24 UCE-24 1,5 12 2,25 144 18 

25 UCE-25 0 11 0 121 0 

26 UCE-26 1 9,5 1 90,25 9,5 

27 UCE-27 0 1,5 0 2,25 0 

28 UCE-28 0 13,5 0 182,25 0 

29 UCE-29 0,5 12,5 0,25 156,25 6,25 

30 UCE-30 0 7 0 49 0 

31 UCE-31 0 9 0 81 0 

32 UCE-32 0 14,5 0 210,25 0 

33 UCE-33 1,5 15,5 2,25 240,25 23,25 

34 UCE-34 0 4 0 16 0 

35 UCE-35 0 9 0 81 0 

∑ 25 355 53,5 3963 299,75 

N.∑XY-∑X∑Y 1616,25 

    N.∑X²-(∑X)² 1247,5 

    N.∑Y²-(∑Y)² 12680 

    rₓᵧ 0,41 

    Keterangan : cukup 
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C. RELIABILITAS 

No. 
Kode 

Siswa 

Skor Tiap Butir Soal 
Y X1² X2² X3² X4² Y² 

1 2 3 4 

1 UCE-01 4 1 2,5 0 7,5 16 1 6,25 0 56,25 

2 UCE-02 5 2 2 2 11 25 4 4 4 121 

3 UCE-03 4,5 1,5 2 1 9 20,25 2,25 4 1 81 

4 UCE-04 5 1 2 3 11 25 1 4 9 121 

5 UCE-05 6,5 3 3 1 13,5 42,25 9 9 1 182,25 

6 UCE-06 4,5 1 3,5 0 9 20,25 1 12,25 0 81 

7 UCE-07 6 2 2 0 10 36 4 4 0 100 

8 UCE-08 4,5 1,5 1 0 7 20,25 2,25 1 0 49 

9 UCE-09 5 4,5 1 3 13,5 25 20,25 1 9 182,25 

10 UCE-10 4,5 2 2 0 8,5 20,25 4 4 0 72,25 

11 UCE-11 6,5 2 2 0 10,5 42,25 4 4 0 110,25 

12 UCE-12 4 1,5 1,5 0 7 16 2,25 2,25 0 49 

13 UCE-13 4,5 2 1 0 7,5 20,25 4 1 0 56,25 

14 UCE-14 4 1,5 1 0 6,5 16 2,25 1 0 42,25 

15 UCE-15 5,5 1,5 6 0,5 13,5 30,25 2,25 36 0,25 182,25 

16 UCE-16 3 1 1 3 8 9 1 1 9 64 

17 UCE-17 7,5 3 4 1,5 16 56,25 9 16 2,25 256 

18 UCE-18 6 1 2 3 12 36 1 4 9 144 

19 UCE-19 6 2 4 1 13 36 4 16 1 169 

20 UCE-20 6 2 2 0 10 36 4 4 0 100 

21 UCE-21 7 2,5 2 0 11,5 49 6,25 4 0 132,25 



 
 

 

4
0
7

 

22 UCE-22 5,5 2 5 1,5 14 30,25 4 25 2,25 196 

23 UCE-23 3,5 1 2 0 6,5 12,25 1 4 0 42,25 

24 UCE-24 4 4 2,5 1,5 12 16 16 6,25 2,25 144 

25 UCE-25 6 1 4 0 11 36 1 16 0 121 

26 UCE-26 3,5 1,5 3,5 1 9,5 12,25 2,25 12,25 1 90,25 

27 UCE-27 1 0,5 0 0 1,5 1 0,25 0 0 2,25 

28 UCE-28 6,5 1 6 0 13,5 42,25 1 36 0 182,25 

29 UCE-29 5,5 0,5 6 0,5 12,5 30,25 0,25 36 0,25 156,25 

30 UCE-30 3 2 2 0 7 9 4 4 0 49 

31 UCE-31 5 2 2 0 9 25 4 4 0 81 

32 UCE-32 7 1,5 6 0 14,5 49 2,25 36 0 210,25 

33 UCE-33 6 2 6 1,5 15,5 36 4 36 2,25 240,25 

34 UCE-34 2 1 1 0 4 4 1 1 0 16 

35 UCE-35 6 2 1 0 9 36 4 1 0 81 

Jumlah 174 61,5 94,5 25 355 936,5 133,75 356,25 53,5 3963 

(∑X)² 30276 3782,25 8930,25 625 

      (∑X²) 936,5 133,75 356,25 53,5 

      σi^2 2,042041 0,733878 2,888571 1,018367 

      ∑σi^2 = 6,682857 

         (∑Y)² 126025 

         (∑Y²) 4003,5 

         σt^2 = 11,50816 

         r11 0,431626 

         Keterangan cukup 
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D. DAYA PEMBEDA 

 

Rumus Daya Pembeda (DP): 

DP = 
 ̅𝐾𝐴− ̅𝐾 

             
 

Kriteria: 

0,40   DP  : sangat baik 
0,30   DP   0,39: baik 
0,20   DP   0,29: cukup baik 
DP   0,19: kurang baik 
(Arifin, 2012: 146) 
Karena n   30, maka dapat diambil 27 % dari masing-masing kelompok untuk 

menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. 

 

Berikut ini adalah tabelnya. 
Tabel Hasil Uji Coba Kelompok Atas 

No. Kode Siswa 
No. Soal 

Y 
1 2 3 4 

1 UCE-17 7,5 3 4 1,5 16 

2 UCE-33 6 2 6 1,5 15,5 

3 UCE-32 7 1,5 6 0 14,5 

4 UCE-22 5,5 2 5 1,5 14 

5 UCE-05 6,5 3 3 1 13,5 

6 UCE-28 6,5 1 6 0 13,5 

7 UCE-09 5 4,5 1 3 13,5 

8 UCE-15 5,5 1,5 6 0,5 13,5 

9 UCE-19 6 2 4 1 13 

10 UCE-24 4 4 2,5 1,5 12 

Rata-rata 5,95 2,45 4,35 1,15 

   

Tabel Hasil Uji Coba Kelompok Bawah 

No. Kode Siswa 
No. Soal 

Y 
1 2 3 4 

1 UCE-16 3 1 1 3 8 

2 UCE-13 4,5 2 1 0 7,5 

3 UCE-01 4 1 2,5 0 7,5 

4 UCE-30 3 2 2 0 7 

5 UCE-12 4 1,5 1,5 0 7 

6 UCE-08 4,5 1,5 1 0 7 

7 UCE-23 3,5 1 2 0 6,5 

8 UCE-14 4 1,5 1 0 6,5 
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9 UCE-34 2 1 1 0 4 

10 UCE-27 1 0,5 0 0 1,5 

Rata-rata 3,35 1,3 1,3 0,3 

  

No. 

Soal 

Rata-rata 

KA 

Rata-rata 

KB 
Skor Maks DP Keterangan 

1 5,95 3,35 10 0,26 Cukup 

2 2,45 1,3 6 0,19 Kurang baik 

3 4,35 1,3 7 0,44 Sangat Baik 

4 1,15 0,3 7 0,12 Kurang baik 

 

E. TINGKAT KESUKARAN 

Rumus : 

Tingkat Kesukaran (TK) = 
  𝑡    𝑡    𝑜  𝑡  𝑝  𝑢𝑡    𝑜 𝑙

  𝑜  𝑚    𝑚𝑢𝑚 𝑡  𝑝  𝑢𝑡    𝑜 𝑙
 

Kriteria : 

0,00   TK   0,30 : Soal termasuk kriteria sukar 

0,31   TK   0,70 : Soal termasuk kriteria sedang 

0,31   TK   0,70 : Soal termasuk kriteria mudah 

(Arifin, 2012:148) 
 

Nomor Soal 1 2 3 4 

Rata-rata Skor 4,97 1,76 2,7 0,71 

Skor Maksimal 10 6 7 7 

TK 0,50 0,29 0,39 0,10 

Keterangan Mudah Sukar Sedang Sukar 

 

  



 

 
 

 
 

4
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F. SIMPULAN HASIL UJI COBA SOAL THB 

Reliabilitas = 0,43 

No. Indikator 
No. Butir 

Soal 
Validitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Simpulan 

1 Menentukan tinggi sisi tegak 

suatu limas dengan kondisi 

diketahui luas permukaan 

limas dan ukuran sisi alas. 

3 0,73 (valid) 0,44 (sangat baik) 0,39 (sedang) digunakan 

2 Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas 

permukaan prisma. 

1 0,83 (valid) 0,26 (cukup) 0,50 (mudah) 
digunakan, dengan 

perbaikan 

3 Menghitung volume suatu 

prisma dengan kondisi ukuran 

unsur-unsurnya diketahui. 

2 0,44 (valid) 0,19 (kurang baik) 0,29 (sukar) 
digunakan, dengan 

perbaikan 

4 Menentukan volume suatu 

limas yang ukurannya dirubah 

dan perbandingan volumenya 

sebelum dan sesudah 

ukurannya dirubah. 

4 0,41 (valid) 0,12 (kurang baik) 0,10 (sukar) 
digunakan, dengan 

perbaikan 
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Lampiran 45  

ANALISIS SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING (TKPS) 

A. HASIL UJI COBA 

Hasil uji coba diperingkat berdasarkan peringkat sekolah. 

No. 
Kode 

Siswa 

No. Soal 
Y 

1 2 3 4 5 6 

1 UCB-11 9 7 8 3 3 3 33 

K
el

o
m

p
o
k
 A

ta
s 

2 UCB-09 8,5 3 6,5 0 0 2 20 

3 UCB-07 8 3,5 5,5 0 0 2 19 

4 UCB-32 7,5 4,5 4 0 0 3 19 

5 UCB-08 9 3 6 0 0 3 21 

6 UCB-03 7 3 3,5 0 0 5 18,5 

7 UCB-01 6 5 4,5 0 0 3 18,5 

8 UCB-21 9 5 5 3 3 3 28 

9 UCB-04 7 2,5 3 0 3 6 21,5 

10 UCB-30 6 6,5 8,5 4 2 3 30 

11 UCB-25 3,5 2,5 0 0 0 0 6 

12 UCB-02 3 3,5 1 0 0 0 7,5 

13 UCB-10 6 2,5 0 0 0 0 8,5 

14 UCB-24 6 3 2 0 0 0 11 

15 UCB-13 9 7 10 4 3 3 36 

16 UCB-27 7 3 4 0 0 3 17 

17 UCB-05 3,5 4 2,5 0 0 3 13 

18 UCB-16 3,5 2 2 1,5 0 3 12 

19 UCB-17 8,5 4 4 3 0 0 19,5 
K

el
o

m
p

o
k

 B
aw

ah
 

20 UCB-28 6 2,5 3,5 0 0 5 17 

21 UCB-15 3 2 1 0 0 0 6 

22 UCB-12 6,5 3 2 0 0 0 11,5 

23 UCB-23 6 3 1 0 0 0 10 

24 UCB-18 6 4,5 3,5 3 0 3 20 

25 UCB-34 6,5 3,5 4 2 0 0 16 

26 UCB-35 3,5 3 0 0 0 0 6,5 

27 UCB-33 6 5 4,5 0 0 0 15,5 

28 UCB-20 5,5 4 4 3 0 0 16,5 

29 UCB-14 3,5 4 0 0 0 0 7,5 

30 UCB-19 3 4,5 0 0 0 0 7,5 
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31 UCB-26 4 2 0 0 0 0 6 

32 UCB-31 4,5 3 0 0 0 0 7,5 

33 UCB-22 6,5 2 3 0 3 3 17,5 

34 UCB-06 5 4 2 0 0 0 11 

35 UCB-29 3,5 4,5 0 0 0 0 8 

 

B. VALIDITAS 

1. Butir Soal No. 1 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCB-01 6 18,50 36 342,25 111 

2 UCB-02 3 7,50 9 56,25 22,5 

3 UCB-03 7 18,50 49 342,25 129,5 

4 UCB-04 7 21,50 49 462,25 150,5 

5 UCB-05 3,5 13,00 12,25 169,00 45,5 

6 UCB-06 5 11,00 25 121,00 55 

7 UCB-07 8 19,00 64 361,00 152 

8 UCB-08 9 21,00 81 441,00 189 

9 UCB-09 8,5 20,00 72,25 400,00 170 

10 UCB-10 6 8,50 36 72,25 51 

11 UCB-11 9 33,00 81 1089,00 297 

12 UCB-12 6,5 11,50 42,25 132,25 74,75 

13 UCB-13 9 36,00 81 1296,00 324 

14 UCB-14 3,5 7,50 12,25 56,25 26,25 

15 UCB-15 3 6,00 9 36,00 18 

16 UCB-16 3,5 12,00 12,25 144,00 42 

17 UCB-17 8,5 19,50 72,25 380,25 165,75 

18 UCB-18 6 20,00 36 400,00 120 

19 UCB-19 3 7,50 9 56,25 22,5 

20 UCB-20 5,5 16,50 30,25 272,25 90,75 

21 UCB-21 9 28,00 81 784,00 252 

22 UCB-22 6,5 17,50 42,25 306,25 113,75 

23 UCB-23 6 10,00 36 100,00 60 

24 UCB-24 6 11,00 36 121,00 66 

25 UCB-25 3,5 6,00 12,25 36,00 21 

26 UCB-26 4 6,00 16 36,00 24 

27 UCB-27 7 17,00 49 289,00 119 

28 UCB-28 6 17,00 36 289,00 102 

29 UCB-29 3,5 8,00 12,25 64,00 28 

30 UCB-30 6 30,00 36 900,00 180 

31 UCB-31 4,5 7,50 20,25 56,25 33,75 
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32 UCB-32 7,5 19,00 56,25 361,00 142,5 

33 UCB-33 6 15,50 36 240,25 93 

34 UCB-34 6,5 16,00 42,25 256,00 104 

35 UCB-35 3,5 6,50 12,25 42,25 22,75 

∑ 206 543 1342,5 10510,5 3618,75 

N.∑XY-∑X∑Y 14798,25 

    N.∑X²-(∑X)² 4551,5 

    N.∑Y²-(∑Y)² 73018,5 

    rₓᵧ 0,81 

    Keterangan : tinggi 

     

2. Butir Soal No. 2 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCB-01 5 18,50 25 342,25 92,5 

2 UCB-02 3,5 7,50 12,25 56,25 26,25 

3 UCB-03 3 18,50 9 342,25 55,5 

4 UCB-04 2,5 21,50 6,25 462,25 53,75 

5 UCB-05 4 13,00 16 169,00 52 

6 UCB-06 4 11,00 16 121,00 44 

7 UCB-07 3,5 19,00 12,25 361,00 66,5 

8 UCB-08 3 21,00 9 441,00 63 

9 UCB-09 3 20,00 9 400,00 60 

10 UCB-10 2,5 8,50 6,25 72,25 21,25 

11 UCB-11 7 33,00 49 1089,00 231 

12 UCB-12 3 11,50 9 132,25 34,5 

13 UCB-13 7 36,00 49 1296,00 252 

14 UCB-14 4 7,50 16 56,25 30 

15 UCB-15 2 6,00 4 36,00 12 

16 UCB-16 2 12,00 4 144,00 24 

17 UCB-17 4 19,50 16 380,25 78 

18 UCB-18 4,5 20,00 20,25 400,00 90 

19 UCB-19 4,5 7,50 20,25 56,25 33,75 

20 UCB-20 4 16,50 16 272,25 66 

21 UCB-21 5 28,00 25 784,00 140 

22 UCB-22 2 17,50 4 306,25 35 

23 UCB-23 3 10,00 9 100,00 30 

24 UCB-24 3 11,00 9 121,00 33 

25 UCB-25 2,5 6,00 6,25 36,00 15 

26 UCB-26 2 6,00 4 36,00 12 
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27 UCB-27 3 17,00 9 289,00 51 

28 UCB-28 2,5 17,00 6,25 289,00 42,5 

29 UCB-29 4,5 8,00 20,25 64,00 36 

30 UCB-30 6,5 30,00 42,25 900,00 195 

31 UCB-31 3 7,50 9 56,25 22,5 

32 UCB-32 4,5 19,00 20,25 361,00 85,5 

33 UCB-33 5 15,50 25 240,25 77,5 

34 UCB-34 3,5 16,00 12,25 256,00 56 

35 UCB-35 3 6,50 9 42,25 19,5 

∑ 129 543 535 10510,5 2236,5 

N.∑XY-∑X∑Y 8230,5 

   

 

N.∑X²-(∑X)² 2084 

   

 

N.∑Y²-(∑Y)² 73018,5 

   

 

rₓᵧ 0,67 

   

 

Keterangan : tinggi 

   

 

3. Butir Soal No. 3 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCB-01 4,5 18,50 20,25 342,25 83,25 

2 UCB-02 1 7,50 1 56,25 7,5 

3 UCB-03 3,5 18,50 12,25 342,25 64,75 

4 UCB-04 3 21,50 9 462,25 64,5 

5 UCB-05 2,5 13,00 6,25 169,00 32,5 

6 UCB-06 2 11,00 4 121,00 22 

7 UCB-07 5,5 19,00 30,25 361,00 104,5 

8 UCB-08 6 21,00 36 441,00 126 

9 UCB-09 6,5 20,00 42,25 400,00 130 

10 UCB-10 0 8,50 0 72,25 0 

11 UCB-11 8 33,00 64 1089,00 264 

12 UCB-12 2 11,50 4 132,25 23 

13 UCB-13 10 36,00 100 1296,00 360 

14 UCB-14 0 7,50 0 56,25 0 

15 UCB-15 1 6,00 1 36,00 6 

16 UCB-16 2 12,00 4 144,00 24 

17 UCB-17 4 19,50 16 380,25 78 

18 UCB-18 3,5 20,00 12,25 400,00 70 

19 UCB-19 0 7,50 0 56,25 0 

20 UCB-20 4 16,50 16 272,25 66 

21 UCB-21 5 28,00 25 784,00 140 

22 UCB-22 3 17,50 9 306,25 52,5 
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23 UCB-23 1 10,00 1 100,00 10 

24 UCB-24 2 11,00 4 121,00 22 

25 UCB-25 0 6,00 0 36,00 0 

26 UCB-26 0 6,00 0 36,00 0 

27 UCB-27 4 17,00 16 289,00 68 

28 UCB-28 3,5 17,00 12,25 289,00 59,5 

29 UCB-29 0 8,00 0 64,00 0 

30 UCB-30 8,5 30,00 72,25 900,00 255 

31 UCB-31 0 7,50 0 56,25 0 

32 UCB-32 4 19,00 16 361,00 76 

33 UCB-33 4,5 15,50 20,25 240,25 69,75 

34 UCB-34 4 16,00 16 256,00 64 

35 UCB-35 0 6,50 0 42,25 0 

∑ 108,5 543 570,25 10510,5 2342,75 

N.∑XY-∑X∑Y 23080,75 

    N.∑X²-(∑X)² 8186,5 

    N.∑Y²-(∑Y)² 73018,5 

    rₓᵧ 0,94 

    
Keterangan 

Sangat 

tinggi 

    
4. Butir Soal No. 4 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCB-01 0 18,50 0 342,25 0 

2 UCB-02 0 7,50 0 56,25 0 

3 UCB-03 0 18,50 0 342,25 0 

4 UCB-04 0 21,50 0 462,25 0 

5 UCB-05 0 13,00 0 169,00 0 

6 UCB-06 0 11,00 0 121,00 0 

7 UCB-07 0 19,00 0 361,00 0 

8 UCB-08 0 21,00 0 441,00 0 

9 UCB-09 0 20,00 0 400,00 0 

10 UCB-10 0 8,50 0 72,25 0 

11 UCB-11 3 33,00 9 1089,00 99 

12 UCB-12 0 11,50 0 132,25 0 

13 UCB-13 4 36,00 16 1296,00 144 

14 UCB-14 0 7,50 0 56,25 0 

15 UCB-15 0 6,00 0 36,00 0 

16 UCB-16 1,5 12,00 2,25 144,00 18 

17 UCB-17 3 19,50 9 380,25 58,5 

18 UCB-18 3 20,00 9 400,00 60 
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19 UCB-19 0 7,50 0 56,25 0 

20 UCB-20 3 16,50 9 272,25 49,5 

21 UCB-21 3 28,00 9 784,00 84 

22 UCB-22 0 17,50 0 306,25 0 

23 UCB-23 0 10,00 0 100,00 0 

24 UCB-24 0 11,00 0 121,00 0 

25 UCB-25 0 6,00 0 36,00 0 

26 UCB-26 0 6,00 0 36,00 0 

27 UCB-27 0 17,00 0 289,00 0 

28 UCB-28 0 17,00 0 289,00 0 

29 UCB-29 0 8,00 0 64,00 0 

30 UCB-30 4 30,00 16 900,00 120 

31 UCB-31 0 7,50 0 56,25 0 

32 UCB-32 0 19,00 0 361,00 0 

33 UCB-33 0 15,50 0 240,25 0 

34 UCB-34 2 16,00 4 256,00 32 

35 UCB-35 0 6,50 0 42,25 0 

∑ 26,5 543 83,25 10510,5 665 

N.∑XY-∑X∑Y 8885,5 

    N.∑X²-(∑X)² 2211,5 

    N.∑Y²-(∑Y)² 73018,5 

    rₓᵧ 0,70 

    Keterangan Tinggi      

5. Butir Soal No. 5 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCB-01 0 18,50 0 342,25 0 

2 UCB-02 0 7,50 0 56,25 0 

3 UCB-03 0 18,50 0 342,25 0 

4 UCB-04 3 21,50 9 462,25 64,5 

5 UCB-05 0 13,00 0 169,00 0 

6 UCB-06 0 11,00 0 121,00 0 

7 UCB-07 0 19,00 0 361,00 0 

8 UCB-08 0 21,00 0 441,00 0 

9 UCB-09 0 20,00 0 400,00 0 

10 UCB-10 0 8,50 0 72,25 0 

11 UCB-11 3 33,00 9 1089,00 99 

12 UCB-12 0 11,50 0 132,25 0 

13 UCB-13 3 36,00 9 1296,00 108 

14 UCB-14 0 7,50 0 56,25 0 

15 UCB-15 0 6,00 0 36,00 0 
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16 UCB-16 0 12,00 0 144,00 0 

17 UCB-17 0 19,50 0 380,25 0 

18 UCB-18 0 20,00 0 400,00 0 

19 UCB-19 0 7,50 0 56,25 0 

20 UCB-20 0 16,50 0 272,25 0 

21 UCB-21 3 28,00 9 784,00 84 

22 UCB-22 3 17,50 9 306,25 52,5 

23 UCB-23 0 10,00 0 100,00 0 

24 UCB-24 0 11,00 0 121,00 0 

25 UCB-25 0 6,00 0 36,00 0 

26 UCB-26 0 6,00 0 36,00 0 

27 UCB-27 0 17,00 0 289,00 0 

28 UCB-28 0 17,00 0 289,00 0 

29 UCB-29 0 8,00 0 64,00 0 

30 UCB-30 2 30,00 4 900,00 60 

31 UCB-31 0 7,50 0 56,25 0 

32 UCB-32 0 19,00 0 361,00 0 

33 UCB-33 0 15,50 0 240,25 0 

34 UCB-34 0 16,00 0 256,00 0 

35 UCB-35 0 6,50 0 42,25 0 

∑ 17 543 49 10510,5 468 

N.∑XY-∑X∑Y 7149 

    N.∑X²-(∑X)² 1426 

    N.∑Y²-(∑Y)² 73018,5 

    rₓᵧ 0,70 

    Keterangan : Tinggi  

    
6. Butir Soal No. 6 

No. Kode Siswa X Y X² Y² XY 

1 UCB-01 3 18,50 9 342,25 55,5 

2 UCB-02 0 7,50 0 56,25 0 

3 UCB-03 5 18,50 25 342,25 92,5 

4 UCB-04 6 21,50 36 462,25 129 

5 UCB-05 3 13,00 9 169,00 39 

6 UCB-06 0 11,00 0 121,00 0 

7 UCB-07 2 19,00 4 361,00 38 

8 UCB-08 3 21,00 9 441,00 63 

9 UCB-09 2 20,00 4 400,00 40 

10 UCB-10 0 8,50 0 72,25 0 

11 UCB-11 3 33,00 9 1089,00 99 

12 UCB-12 0 11,50 0 132,25 0 
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13 UCB-13 3 36,00 9 1296,00 108 

14 UCB-14 0 7,50 0 56,25 0 

15 UCB-15 0 6,00 0 36,00 0 

16 UCB-16 3 12,00 9 144,00 36 

17 UCB-17 0 19,50 0 380,25 0 

18 UCB-18 3 20,00 9 400,00 60 

19 UCB-19 0 7,50 0 56,25 0 

20 UCB-20 0 16,50 0 272,25 0 

21 UCB-21 3 28,00 9 784,00 84 

22 UCB-22 3 17,50 9 306,25 52,5 

23 UCB-23 0 10,00 0 100,00 0 

24 UCB-24 0 11,00 0 121,00 0 

25 UCB-25 0 6,00 0 36,00 0 

26 UCB-26 0 6,00 0 36,00 0 

27 UCB-27 3 17,00 9 289,00 51 

28 UCB-28 5 17,00 25 289,00 85 

29 UCB-29 0 8,00 0 64,00 0 

30 UCB-30 3 30,00 9 900,00 90 

31 UCB-31 0 7,50 0 56,25 0 

32 UCB-32 3 19,00 9 361,00 57 

33 UCB-33 0 15,50 0 240,25 0 

34 UCB-34 0 16,00 0 256,00 0 

35 UCB-35 0 6,50 0 42,25 0 

∑ 56 543 202 10510,5 1179,5 

N.∑XY-∑X∑Y 10874,5 

    N.∑X²-(∑X)² 3934 

    N.∑Y²-(∑Y)² 73018,5 

    rₓᵧ 0,64 

    Keterangan : tinggi 
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C. RELIABILITAS  

No. 
Kode 

Siswa 

Skor untuk Tiap Butir Soal 
Y Y

2
 X1

2
 X2

2
 X3

2
 X4

2
 X5

2
 X6

2
 

1 2 3 4 5 6 

1 UCB-01 6 5 4,5 0 0 3 18,5 342,25 36 25 20,25 0 0 9 

2 UCB-02 3 3,5 1 0 0 0 7,5 56,25 9 12,25 1 0 0 0 

3 UCB-03 7 3 3,5 0 0 5 18,5 342,25 49 9 12,25 0 0 25 

4 UCB-04 7 2,5 3 0 3 6 21,5 462,25 49 6,25 9 0 9 36 

5 UCB-05 3,5 4 2,5 0 0 3 13 169 12,25 16 6,25 0 0 9 

6 UCB-06 5 4 2 0 0 0 11 121 25 16 4 0 0 0 

7 UCB-07 8 3,5 5,5 0 0 2 19 361 64 12,25 30,25 0 0 4 

8 UCB-08 9 3 6 0 0 3 21 441 81 9 36 0 0 9 

9 UCB-09 8,5 3 6,5 0 0 2 20 400 72,25 9 42,25 0 0 4 

10 UCB-10 6 2,5 0 0 0 0 8,5 72,25 36 6,25 0 0 0 0 

11 UCB-11 9 7 8 3 3 3 33 1089 81 49 64 9 9 9 

12 UCB-12 6,5 3 2 0 0 0 11,5 132,25 42,25 9 4 0 0 0 

13 UCB-13 9 7 10 4 3 3 36 1296 81 49 100 16 9 9 

14 UCB-14 3,5 4 0 0 0 0 7,5 56,25 12,25 16 0 0 0 0 

15 UCB-15 3 2 1 0 0 0 6 36 9 4 1 0 0 0 

16 UCB-16 3,5 2 2 1,5 0 3 12 144 12,25 4 4 2,25 0 9 

17 UCB-17 8,5 4 4 3 0 0 19,5 380,25 72,25 16 16 9 0 0 

18 UCB-18 6 4,5 3,5 3 0 3 20 400 36 20,25 12,25 9 0 9 

19 UCB-19 3 4,5 0 0 0 0 7,5 56,25 9 20,25 0 0 0 0 

20 UCB-20 5,5 4 4 3 0 0 16,5 272,25 30,25 16 16 9 0 0 

21 UCB-21 9 5 5 3 3 3 28 784 81 25 25 9 9 9 

22 UCB-22 6,5 2 3 0 3 3 17,5 306,25 42,25 4 9 0 9 9 

23 UCB-23 6 3 1 0 0 0 10 100 36 9 1 0 0 0 
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24 UCB-24 6 3 2 0 0 0 11 121 36 9 4 0 0 0 

25 UCB-25 3,5 2,5 0 0 0 0 6 36 12,25 6,25 0 0 0 0 

26 UCB-26 4 2 0 0 0 0 6 36 16 4 0 0 0 0 

27 UCB-27 7 3 4 0 0 3 17 289 49 9 16 0 0 9 

28 UCB-28 6 2,5 3,5 0 0 5 17 289 36 6,25 12,25 0 0 25 

29 UCB-29 3,5 4,5 0 0 0 0 8 64 12,25 20,25 0 0 0 0 

30 UCB-30 6 6,5 8,5 4 2 3 30 900 36 42,25 72,25 16 4 9 

31 UCB-31 4,5 3 0 0 0 0 7,5 56,25 20,25 9 0 0 0 0 

32 UCB-32 7,5 4,5 4 0 0 3 19 361 56,25 20,25 16 0 0 9 

33 UCB-33 6 5 4,5 0 0 0 15,5 240,25 36 25 20,25 0 0 0 

34 UCB-34 6,5 3,5 4 2 0 0 16 256 42,25 12,25 16 4 0 0 

35 UCB-35 3,5 3 0 0 0 0 6,5 42,25 12,25 9 0 0 0 0 

 

Jumlah 206 129 108,5 26,5 17 56 543 10510,5 1342,5 535 570,25 83,25 49 202 

 (∑X)² 42436 16641 11772 702,3 289 3136         

 (∑X²) 1342,5 535 570,3 83,25 49 202         

 σi2 3,7155 1,701 6,683 1,805 1,164 3,21         

 ∑σi2 18,28                   

 σx2 59,607                   

 (∑Y)² 294849              

 
(∑Y²) 10511      

        

 
r(11) = 0,7137      

        

 
Keterangan  tinggi      
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D. DAYA PEMBEDA 

1. Rumus Daya Pembeda (DP): 

DP = 
 ̅    ̅  

  𝑜  𝑚    𝑚𝑢𝑚
 

Kriteria: 

0,40   DP  : sangat baik 

0,30   DP   0,39: baik 

0,20   DP   0,29: cukup baik 

DP   0,19: kurang baik 

(Arifin, 2012: 146) 

Karena n   30, maka dapat diambil 27 % dari masing-masing kelompok 

untuk menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. 

ni = 27%   n = 27%   35 = 9,45 ≈ 10. 

Tabel Hasil Uji Coba Kelompok Atas 

No. Kode Siswa 
No. Soal 

Y 
1 2 3 4 5 6 

1 UCB-13 9 7 10 4 3 3 36 

2 UCB-11 9 7 8 3 3 3 33 

3 UCB-30 6 6,5 8,5 4 2 3 30 

4 UCB-21 9 5 5 3 3 3 28 

5 UCB-04 7 2,5 3 0 3 6 21,5 

6 UCB-08 9 3 6 0 0 3 21 

7 UCB-09 8,5 3 6,5 0 0 2 20 

8 UCB-07 8 3,5 5,5 0 0 2 19 

9 UCB-03 7 3 3,5 0 0 5 18,5 

10 UCB-01 6 5 4,5 0 0 3 18,5 

Rata-rata 7,85 4,55 6,05 1,4 1,4 3,3   

 

Tabel Hasil Uji Coba Kelompok Bawah 

No. 
Kode 

Siswa 

No. Soal 
Y 

1 2 3 4 5 6 

1 UCB-12 6,5 3 2 0 0 0 11,5 

2 UCB-06 5 4 2 0 0 0 11 

3 UCB-23 6 3 1 0 0 0 10 

4 UCB-29 3,5 4,5 0 0 0 0 8 

5 UCB-14 3,5 4 0 0 0 0 7,5 

6 UCB-19 3 4,5 0 0 0 0 7,5 
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7 UCB-31 4,5 3 0 0 0 0 7,5 

8 UCB-35 3,5 3 0 0 0 0 6,5 

9 UCB-15 3 2 1 0 0 0 6 

10 UCB-26 4 2 0 0 0 0 6 

Rata-rata 4,25 3,3 0,6 0 0 0   

 

Tabel Daya Pembeda 

Nomor 

Soal 

Rata-rata 

KA 

Rata-rata 

KB 
Skor Maks DP Keterangan 

1 7,85 4,25 10 0,36 Baik 

2 4,55 3,3 10 0,13 Kurang baik 

3 6,05 0,6 10 0,55 Sangat Baik 

4 1,4 0 10 0,14 Kurang baik 

5 1,4 0 10 0,14 Kurang baik 

6 3,3 0 10 0,33 Baik 

 

 

E. TINGKAT KESUKARAN 

Rumus :  

Tingkat Kesukaran (TK) = 
  𝑡    𝑡    𝑜  𝑡  𝑝  𝑢𝑡    𝑜 𝑙

  𝑜  𝑚    𝑚𝑢𝑚 𝑡  𝑝  𝑢𝑡    𝑜 𝑙
 

Kriteria :  

0,00   TK   0,30 : Soal termasuk kriteria sukar 

0,31   TK   0,70 : Soal termasuk kriteria sedang 

0,31   TK   0,70 : Soal termasuk kriteria mudah 

(Arifin, 2012:148) 

Nomor Soal 1 2 3 4 5 6 

Rata-rata 5,89 3,69 3,10 0,76 0,49 1,60 

Skor Maksimal 10 10 10 10 10 10 

TK 0,59 0,37 0,31 0,08 0,05 0,16 

Keterangan Sedang Sedang Sedang Sukar Sukar Sukar 
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F. SIMPULAN HASIL UJI COBA TKPS 

Reliabilitas = 0,71 

No. Indikator 
No. Butir 

Soal 
Validitas Daya Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 
Simpulan 

1. Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas 

permukaan prisma. 

1 0,81 (valid) 0,36 (baik) 0,59 (Sedang) digunakan 

2 0,67 (valid) 0,13 (kurang baik) 0,37 (Sedang) tidak digunakan 

2. Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas 

permukaan limas. 

3 0,67 (valid) 0,55 (sangat baik) 0,31 (Sedang) digunakan 

 Menentukan penyelesaian 

masalah terkait volume 

prisma. 

4 0,94 (valid) 0,14 (kurang baik) 0,08 (Sukar) 
digunakan, dengan 

perbaikan 

3. Menentukan penyelesaian 

masalah terkait volume limas. 
5 0,7 (valid) 0,14 (kurang baik) 0,05 (Sukar) 

digunakan, dengan 

perbaikan 

4. Menentukan perbandingan 

volume limas dan kubus 

dengan kondisi luas alas dan 

tinggi masing-masing bangun 

diketahui. 

6 0,64 (valid) 0,33 (baik) 0,16 (Sukar) 
digunakan, dengan 

perbaikan 
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Tabel Hasil Uji Coba Angket 

No. Kode 

Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 UF F F F F UF UF F F F F F UF F F UF UF F UF UF F F 

1 UCB-01 3 3 4 1 4 5 5 3 1 4 2 5 4 5 4 2 2 2 1 3 3 5 

2 UCB-02 2 3 3 4 4 3 5 5 4 3 2 3 5 3 4 3 2 3 0 3 0 4 

3 UCB-03 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 

4 UCB-04 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 4 3 2 4 4 

5 UCB-05 2 3 3 2 4 5 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 

6 UCB-06 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 

7 UCB=07 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 4 4 5 

8 UCB-08 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

9 UCB-09 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 0 3 

10 UCB-10 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 

11 UCB-11 4 3 4 5 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 2 2 5 5 5 5 5 

12 UCB-12 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 

13 UCB-13 4 3 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 3 2 4 4 

14 UCB-14 3 3 4 3 4 5 5 3 1 4 5 5 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 

15 UCB-15 5 3 3 2 4 5 2 2 2 4 4 3 5 2 4 4 5 3 3 2 3 5 

16 UCB-16 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 

17 UCB-17 4 2 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 

18 UCB-18 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

19 UCB-19 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 3 

20 UCB-20 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

L
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21 UCB-21 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 

22 UCB-22 4 3 4 5 3 4 4 2 2 4 3 3 4 2 5 3 5 3 4 4 5 5 

23 UCB-23 4 5 2 3 3 4 4 2 2 5 4 5 4 2 5 1 4 3 4 4 5 5 

24 UCB-24 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 4 2 0 4 3 2 4 5 

25 UCB-25 4 5 2 3 3 4 4 2 4 5 4 4 5 5 3 3 4 3 1 4 5 5 

26 UCB-26 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 

27 UCB-27 2 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 3 4 3 

28 UCB-28 5 3 4 3 4 5 2 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 5 2 4 4 4 

29 UCB-29 4 2 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 1 3 5 5 5 5 3 2 4 4 

30 UCB-30 4 2 4 2 5 2 5 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 

31 UCB-31 4 2 3 3 4 4 4 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 

32 UCB-32 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 

33 UCB-33 1 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 2 4 5 5 3 3 3 3 1 3 3 

34 UCB-34 4 3 3 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 4 

Jumlah 123 106 112 111 133 134 141 121 103 138 124 123 129 113 131 107 114 120 101 120 128 135 
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No. 
Kode 

Siswa 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Jumlah 

UF F F F F UF UF F F UF F UF F F F F UF F F F F 

1 UCB-01 4 3 3 3 3 1 0 4 5 1 4 1 3 5 5 2 1 5 4 4 4 136 

2 UCB-02 1 4 4 3 3 2 2 4 3 2 5 3 3 4 3 4 1 3 3 4 3 132 

3 UCB-03 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 5 4 4 3 3 5 4 4 4 163 

4 UCB-04 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 142 

5 UCB-05 2 2 5 4 4 4 4 3 4 1 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 4 141 

6 UCB-06 3 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 186 

7 UCB=07 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 2 3 4 4 5 5 3 4 5 5 5 168 

8 UCB-08 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 165 

9 UCB-09 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 4 3 3 2 123 

10 UCB-10 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 171 

11 UCB-11 3 4 4 5 5 1 4 5 5 1 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 5 161 

12 UCB-12 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 5 3 5 3 4 4 163 

13 UCB-13 2 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 140 

14 UCB-14 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 2 5 5 5 1 1 2 2 4 3 137 

15 UCB-15 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 2 3 4 2 4 4 2 3 4 5 4 153 

16 UCB-16 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 2 2 4 3 2 4 2 3 135 

17 UCB-17 2 5 5 3 4 4 4 5 4 5 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 5 175 

18 UCB-18 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 1 3 2 2 4 3 2 2 3 3 3 125 

19 UCB-19 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 3 2 4 2 3 144 

20 UCB-20 2 5 5 3 4 3 3 5 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 162 

21 UCB-21 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 5 4 4 3 3 4 4 4 4 155 
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22 UCB-22 1 3 3 5 5 1 4 5 5 5 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 163 

23 UCB-23 1 2 5 0 4 0 2 4 5 1 3 2 4 4 4 4 3 4 5 5 5 147 

24 UCB-24 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 5 2 3 4 4 5 153 

25 UCB-25 3 2 2 5 5 1 4 5 1 2 2 4 2 4 4 4 3 4 5 5 5 154 

26 UCB-26 3 5 5 5 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 184 

27 UCB-27 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 5 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 143 

28 UCB-28 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 156 

29 UCB-29 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 1 4 4 2 3 4 5 3 152 

30 UCB-30 2 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 2 3 5 4 3 3 2 5 4 4 167 

31 UCB-31 2 4 4 3 3 2 2 4 4 2 3 2 4 3 4 4 2 1 4 4 4 131 

32 UCB-32 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 171 

33 UCB-33 1 3 4 3 4 1 1 3 4 2 5 1 3 4 4 3 5 3 4 3 3 132 

34 UCB-34 2 1 0 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 1 4 2 2 4 4 5 134 

Jumlah 87 126 123 120 134 95 102 141 136 101 114 86 128 122 133 130 91 118 138 136 136 5164 
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SIMPULAN HASIL ANALISIS ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR  

MATEMATIKA SISWA 

 

Reliabilitas = 0,89 

No. Aspek Indikator 
Banyak 

Butir 

Nomor Butir 

Angket 
Validitas Simpulan 

1.  Inisiatif Belajar 1.1. Belajar atas inisiatif sendiri. 1 1 0,65 (tinggi) digunakan 

1.2. Mengulangi bahan pelajaran. 2 2 0,18 (sangat rendah)  tidak digunakan 

3 0,63 (tinggi)  digunakan 

1.3. Menghafal bahan pelajaran. 1 4 0,48 (cukup)  digunakan, dengan 

perbaikan 

1.4. Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 

3 5 0,54 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

6 0,25 (rendah)  tidak digunakan 

7 0,30 (rendah)  tidak digunakan 

1.5. Membuat ringkasan dan 

ikhtisar. 

2 8 0,33 (rendah) tidak digunakan 

9 0,54 (cukup)  digunakan, dengan 

perbaikan 
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1.6. Mencatat hal-hal yang 

dianggap penting. 

1 10 0,43 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

1.7. Aktif dan kreatif dalam 

kelompok. 

3 11 0,52 (cukup)  digunakan, dengan 

perbaikan 

12 0,32 (rendah) tidak digunakan 

13 0,13 (sangat rendah) tidak digunakan 

1.8. Inisiatif bertanya mengenai 

hal-hal yang belum jelas. 

4 14 0,21 (rendah) tidak digunakan 

15 0,26 (rendah)  tidak digunakan 

16 0,54 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

17 0,49 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

2.  Mendiagnosis 

kebutuhan belajar 

2.1. Belajar teratur dan disiplin. 3 18 0,33 (rendah) tidak digunakan 

19 0,32 (rendah) tidak digunakan 

20 0,66 (tinggi) digunakan 

2.2. Antusias dalam belajar. 1 21 0,68 (tinggi) digunakan 

2.3. Tahu bagaimana cara 

berkonsentrasi. 

2 22 0,54 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 



 

 

 
 

4
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23 0,17 (sangat rendah) tidak digunakan 

3.  Menetapkan 

target dan tujuan 

belajar 

3.1. Menetapkan target belajar. 1 24 0,55 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

3.2. Menetapkan tujuan belajar. 1 25 0,39 (rendah) tidak digunakan 

4.  Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

4.1 Memonitor pembelajaran  

yang dilakukan. 

2 26 0,43 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

27 0,53 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

4.2 Melakukan pengaturan 

waktu belajar dan istirahat 

2 28 0,34 (rendah) tidak digunakan 

29 0,46 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

4.3 Mengontrol proses 

pembelajaran. 

2 30 0,65 (tinggi) digunakan 

31 0,10 (sangat rendah) tidak digunakan 

4.4 Menghubungkan bahan yang 

diterima dengan bahan yang 

sudah dikuasai. 

1 32 0,50 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

5.  Memandang 

kesulitan sebagai 

5.1. Tidak putus asa saat 

menghadapi soal yang 

2 33 0,02 (sangat rendah) tidak digunakan 
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tantangan menantang. 34 0,44 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

6.  Memanfaatkan 

dan mencari 

sumber yang 

relevan 

6.1. Meminjam buku di 

perpustakaan. 

2 35 0,42 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

36 0,07 (sangat rendah) tidak digunakan 

7.  Memilih dan 

menetapkan 

strategi belajar 

7.1. Mengenali gaya belajar. 3 37 0,43 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

38 0,43 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

39 0,42 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

7.2. Pembagian waktu belajar 

sesuai kedalaman materi. 

1 40 0,53 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

8.  Mengevaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

8.1. Mengecek kebenaran 

jawaban soal yang 

dikerjakan. 

1 41 0,54 (cukup) digunakan, dengan 

perbaikan 

9.  Self eficacy 9.1. Yakin pada kemampuan 2 42 0,53 (cukup) digunakan, dengan 
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sendiri. perbaikan 

 43 0,62 (tinggi) digunakan 
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KISI-KISI TES UJI COBA HASIL BELAJAR 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

Sekolah  : SMPN 4 BATANG  Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran : Matematika  Jumlah Soal : 7 

Kelas/Semester : VIII/ 2  Waktu  : 45 Menit 

No Kompetensi Dasar Materi pokok Indikator Soal 
Banyak 

Butir Soal 

No.Butir 

Soal 

Jenis Soal Alokasi 

Waktu 

1 Menghitung luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma, dan 

limas. 

 

Luas Permukaan 

Prisma dan Limas 

Menentukan tinggi sisi tegak 

suatu limas dengan kondisi 

diketahui luas permukaan 

limas dan ukuran sisi alas. 

1 3 Penalaran dan 

komunikasi 

10 menit 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas 

permukaan prisma. 

1 1 Pemecahan 

masalah 

 

12 menit 

Volume Prisma 

dan Limas 

Menghitung volume suatu 

prisma dengan kondisi ukuran 

unsur-unsurnya diketahui. 

1 2a Pemahaman 

konsep 

1 menit 

2b Pemahaman 

konsep 

1 menit  

2c Pemahaman 

konsep 

1 menit 

2d Penalaran 

dan 

komunikasi 

12 menit 
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 Batang, Mei 2015 

Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran,  Peneliti 

 

  

Achmad Setiono, S.Pd. Ana Jubaida 

NIP. 195909071983011002 NIM. 4101411028   

  

Menentukan volume suatu 

limas yang ukurannya 

dirubah dan perbandingan 

sebelum dan sesudah 

ukurannya dirubah. 

1 4 Pemahaman 

konsep 

8 menit 
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Lampiran 48 

TES HASIL BELAJAR 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 4 Batang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 45 Menit 

 

Kompetensi Dasar: 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Petunjuk: 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

2.  Tuliskan nama, nomor absen, dan kelas pada lembar jawab yang tersedia. 

3.  Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

4.  Kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya dan jawaban (proses dan 

simpulan) tiap soal dengan rapi. 

5.  Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman serta membuka buku, catatan, dan 

alat hitung apapun. 

 

5. Gambar di samping menggambarkan kerangka pos satpam 

yang akan dicat pada kompleks perumahan Graha Harapan. 

Ukuran lantai 3 m x 2 m dan tinggi tembok 2 m. Luas pintu 

dan jendela berturut-turut 1,5 m
2
 dan 0,5 m

2
. Jika biaya 

pengecatan Rp. 25.000/ m
2
 dan pengecatan

 
dilakukan sebanyak 

dua kali, tentukan berapa biaya pengecatan tembok dalam dan 

luar pos satpam tersebut! 

6. Amati gambar berikut, kemudian jawablah pertanyaannya! 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menggambarkan suatu kolam renang.  

a) Berbentuk bangun ruang apakah kolam renang pada gambar di atas? 

b) Manakah bidang alasnya?  

c) Berbentuk apakah bidang alas bangun ruang tersebut? 

A 

C 

E 

D 

G 

B H 
1 m 2,5 m 

5 m 
F 

25 m 

m  
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d) Hitunglah berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam renang 

tersebut tersebut! 

7. Sebuah limas T.ABCD luasnya 96 satuan luas. Alasnya berbentuk persegi dengan 

panjang sisi AB = 6 satuan. Tentukan tinggi sisi tegak limas tersebut! 

8. Sebuah botol parfum berbentuk limas segi empat beraturan dengan panjang sisi alas 10 

cm dan tinggi botol parfum tersebut 12 cm. Jika akan dibuat botol parfum yang ukuran 

alas dan tingginya dua kali ukuran semula, maka tentukan:  

(a) volume botol parfum yang baru;  

(b) perbandingan volume sebelum dan setelah ukurannya dirubah. 
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Lampiran 49 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES UJI COBA HASIL BELAJAR 

No. Jawaban Kemampuan Skor 

Maks. 

1.  Memahami Masalah  3 

 Diketahui: ukuran lantai   3 m x 2 m, 

 tinggi tembok   2 m, 

 pengecatan dilakukan dua kali, 

 biaya pengecatan = Rp. 25.000/ m
2
 

 luas pintu = 1,5 m
2
 

 luas jendela = 0,5 m
2
 

Ditanya: Biaya pengecatan tembok? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

L. dinding yang dicat = 2   (L. Prisma tanpa sisi alas dan atas 

– (lus pintu+luas jendela)) 

L. Prisma tanpa sisi alas dan atas = keliling alas  tinggi 

Biaya pengecatan   2   (luas dinding yang dicat   

25.000) 

Atau 

Biaya pengecatan   4   (L. Prisma tanpa sisi alas dan atas – 

(lus pintu+luas jendela))  25.000 

 

Menuliskan cara/ 

rumus untuk 

menghitung luas 

dinding yang 

dicat. 

2 

Menuliskan cara/ 

rumus untuk 

menghitung biaya 

pengecatan. 

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

L. dinding yang dicat    4   (2    )    – (1,5+0,5)) 

  4   (20 - 2) 

  4   8 

Jadi, luas dinding yang dicat adalah 72 m
2
. 

Biaya pengecatan   72   25.000 

  1.800.000. 

Menghitung luas 

dinding yang 

dicat. 

1 

Menghitung 

biaya pengecatan 

dinding pos 

satpam. 

1 

Memeriksa Kembali  2 

Jadi, biaya pengecatan dinding pos satpam adalah Rp. 

1.800.000. 

Menuliskan 

simpulan 

jawaban. 

2 

2. a) Bangun tersebut berbentuk prisma 

b) Bidang ABFE (atau bidang DCGH) 

c) Berbentuk trapesium 

d) Diketahui: panjang kolam renang = AB = 25 m, 

Menjawab benar. 1 

1 

1 
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Lebar kolam renang = BC = 5 m 

Kedalaman 1 = AE   1 m 

Kedalaman 2 =  BF = 2,5 m 

Ditanya: V kolam renang/ air yang dibutuhkan untuk mengisi 

penuh kolam renang dalam liter? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

1 

Meniliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

 Cara 1: 

 

Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

V prisma   L. Alas   t. prisma 

V prisma   L. ABFE   BC 

V prisma    L. ABFE   BC 

   (
2

1
  (AE +BF)   AB)   BC 

  ( 
2

1
 (1+2,5)   25)   5 

  
2

1
  (3,5)   25   5 

  
2

1
  (3,5)   125 

  
2

1
  437,5 

  218,75. 

Cara 2: 

Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

Menuliskan cara/ 

rumus untuk 

menghitung 

volume air yang 

dibutuhkan untuk 

memenuhi kolam 

renang. 

2 

Menghitung 

volume kolam 

renang. 

1 

A 

C 

E 

D 

G 

B 

F 

H 1 m 

2,5 m 

5 m 
25 m 

A 

C 

E 

D 

G 

B 

F 

H 

1 m 

2,5 m 

5 m 
25 m 

1 m 

K L 

M 

N 2,5 m 
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V kolam renang   = 
2

1
  V balok ABCD.KLMN 

= 
2

1
  (KL   LM)   AK  

= 
2

1
  25   5   (1+2,5) 

= 
2

1
  125   3,5 

= 
2

1
  437,5 

  218,75 

218,75 m
3
 = 218.750 liter. Menyatakan 

volume kolam 

renang dalam 

satuan liter. 

1 

Jadi, volume air dalam kolam renang tersebut adalah 218.750 

l. 

Menuliskan 

simpulan 

jawaban. 

1 

3. Diketahui: Luas permukaan limas = L = 96 satuan luas
 

 Panjang sisi alas = s = 6 satuan 

Ditanya: tinggi sisi tegak limas (t Δ)? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

1 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

 Jawab: 

 

 

 

 

 

 

L = L. Alas + Jumlah luas sisi tegak. 

L =  s   s + 4   L. Δ TAB. 

L. Δ TBC =  
 

 
  BC   TE. 

Menuliskan 

rumus untuk 

menentukan 

tinggi sisi tegak 

pada limas atau  

rumus luas 

permukaan limas. 

2 

Menuliskan 

rumus luas 

segitiga. 

1 

         L =  s   s + 4   L. Δ TAB. 

⟺          96 = 6   6 + 4   (
 

 
  6   TE) 

⟺          96 = 36 + 12TE 

⟺  96 – 36 = 12TE 

⟺          60 = 12TE 

⟺         
12

60
= TE 

⟺            5 = TE 

Menghitung 

tinggi sisi tegak 

pada limas. 

2 

 Jadi, tinggi sisi tegak limas tersebut adalah 5 satuan. Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

A B 

C 

T 

D 

6 

6 

t Δ 

O 
E 
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4. Diketahui:botol parfum berbentuk limas segi empat beraturan, 

s = 10 cm, 

tinggi botol parfum = t = 12 cm. 

Ditanya:  a. V baru, k = 2 ? 

b. V lama : V baru? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

1 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

Jawab: 

a.  

 

 

 

V baru   k
3
   V. lama 

V lama =
3

1
   luas alas   tinggi 

= 
3

1
  (AB   BC )   TO 

= 
3

1
  10   10   12 

= 
3

1
  1200 

= 400. 

V baru = 2
3
  400 

       = 8  400 

       = 3200. 

Menuliskan 

rumus untuk 

menghitung 

volume baru. 

1 

Menghitung 

volume mula-

mula. 

1 

menghitung 

volume baru. 
1 

b. V lama : V baru = V: k
3
V 

   1 : 2
3 

   1 : 8 

V lama : V baru   400 : 3200 

   1 : 8. 

Menentukan 

perbandingan 

volume mula-

mula dan baru. 

1 

Jadi, volume botol parfum yang baru adalah 3.200 cm
3
 dan V 

lama : V baru = 1: 8. 
 1 

Skor Maksimal 32 

 

 

Kriteria penilaian:  
                   

                     
             

A B 

C 

T 

D 

10 cm 

10 cm 

12 cm 

O 
E 
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 KISI-KISI TES UJI COBA KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Sekolah  : SMPN 4 BATANG  Bentuk Soal : Uraian 

Mata Pelajaran : Matematika  Jumlah Soal : 5 

Kelas/Semester : VIII/ 2  Waktu  : 75 Menit 

 

No. 
Kompetensi 

Dasar 
Materi pokok Indikator Soal 

Banyak Butir 

Soal 
No.Butir Soal 

Alokasi 

Waktu 

2.  Menghitung luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma, dan 

limas. 

 

Luas Permukaan 

Prisma dan Limas 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas permukaan 

prisma. 

1 1 10 menit 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait luas permukaan 

limas. 

1 2 10 menit 

Volume Prisma dan 

Limas 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait volume prisma. 

1 3 20 menit 

Menentukan penyelesaian 

masalah terkait volume limas. 

1 4 20 menit 

Menentukan perbandingan 

volume limas dan kubus dengan 

kondisi luas alas dan tinggi 

masing-masing bangun 

diketahui. 

1 5 15 menit 

 Batang, Mei 2015 

Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran,  Peneliti, 

 

 

Achmad Setiono, S.Pd. Ana Jubaida 

NIP. 195909071983011002 NIM. 4101411028 

L
a
m

p
ira

n
 5

0
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Lampiran 51 

TES KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 4 Batang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ 2 

Materi Pokok  : Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu  : 75 Menit 

 

Kompetensi Dasar: 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Petunjuk: 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

2.  Tuliskan nama, nomor absen, dan kelas serta target nilai minimal yang ingin dicapai 

pada lembar jawab yang tersedia. 

3.  Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

4.  Kerjakan dengan menuliskan apa yang diketahui, ditanya dan jawaban (proses dan 

simpulan) tiap soal dengan rapi. 

5.  Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman serta membuka buku, catatan, dan 

alat hitung apapun. 

 

1. Pernahkah kamu berkemah? Berbentuk apakah tenda 

yang kamu pakai? Misalkan tenda yang kamu pakai 

seperti gambar tenda di samping. Dapatkah kamu 

menghitung luas kain terkecil yang diperlukan untuk 

membuat tenda itu? Cobalah hitung! Gambarlah 

sketsanya untuk mempermudah perhitungan. (Petunjuk: 

tenda beralaskan tanah ).  

2. Sebuah atap rumah yang berbentuk limas mempunyai alas yang berbentuk persegi 

dengan sisi 8 m dan jarak alas dengan titik puncak atap 3 m. Gambarlah sketsa atap 

rumah tersebut, kemudian tentukan pula luas permukaan atap!  

3. Di bawah ini adalah gambar dari suatu kolam renang. Kolam renang tersebut 

mempunyai ukuran panjang 40 m dan lebar 15 m. Kedalaman air pada ujung yang 

paling dangkal adalah 1,3 m dan ujung yang paling dalam adalah 2,7 m. Berapa liter 

air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh kolam renang tersebut? 

 

 

 

 

A 

C 

E 

D 

G 

B 

F 

H 
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4. Pembangunan suatu miniatur Piramida 

Agung Giza (Khufu) yang alasnya berbentuk 

persegi dibutuhkan bahan berupa semen, 

batu kerikil, dan pasir dengan perbandingan 

2 : 4 : 6. Apabila luas alas miniatur piramid 

25 m
2
 dan tingginya 3 m, maka hitunglah 

jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang 

dibutuhkan untuk membuat sebuah miniatur 

piramid! (Petunjuk: V miniatur piramid = jumlah semen + jumlah batu kerikil + 

jumlah pasir) 

5. Luas alas suatu limas sama dengan luas alas suatu kubus, dan tinggi limas sepertiga 

dari tinggi kubus. Tentukanlah perbandingan volume limas dan volume kubus   

tersebut! 

  

Piramida Khufu  
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Lampiran 52 

PEDOMAN PENSKORAN 

TES UJI COBA KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

 

No. Jawaban Kemampuan 

yang Diskor 

Skor 

Maks. 

1.  Memahami Masalah  3 

 Diketahui: a = 3 m, 

 t Δ = 2 m, 

 t prisma = 4 m 

 tenda beralaskan tanah 

Ditanya: Luas kain terkecil yang diperlukan untuk membuat tenda? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

1 

 Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 
 

 

 

 

 

Luas kain     Luas prisma ABC.DEF tanpa bidang ABED 

   2   L. Δ ABC +  L. BEFC + L. ADFC 

   2   L. Δ ABC +  2    L. BEFC  

   2   (L. Δ ABC +  L. BEFC ) 

Menggambar 

sketsa tenda. 

1 

Menuliskan 

rumus untuk 

menentukan 

luas kain.  

1 

Menuliskan 

rumus untuk 

menentukan 

panjang sisi 

segitiga. 

 

1 

 Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

  𝐶    𝑂  𝑂    

 𝐶  √  , )    )   

 𝐶  √ ,   4  

 𝐶  √ ,    

 𝐶   ,   

Luas kain    2  ( (
 

 
    ) +  (4   2,5)) 

      2   (3 + 10) 

      2   (13) 

      26. 

Menghitung 

panjang ruas 

garis BC. 

1 

Menghitung 

luas kain. 

1 

A B 

C 
D E 

F 

3 m 

2 m 
4 m 

O 
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 Memeriksa Kembali  2 

 Lp   (2   L. ΔABC + K Δ ABC . BE) – L. ABED 

Lp   (2   (
 

 
    ) + (3+2,5+2,5) . 4) – (3   4) 

  (6 + 32) – 12 

  38– 12 

  26. 

Jadi, luas kain terkecil untuk membuat tenda tersebut adalah 26 m
2
. 

Menghitung 

luas kain 

menggunakan 

cara lain. 

1 

Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

2.  Memahami Masalah  3 

Diketahui: s   8 m, 

 t limas   3 m, 

Ditanya: Luas permukaan atap? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 

 

 

 

 

 

Lp. Atap   L. Limas T.ABCD tanpa alas. 

Lp. Atap   4   L. Δ TAB. 

L. Δ TBC  
 

 
  BC   t Δ. 

Menggambar 

sketsa atap. 

1 

Menentukan 

cara 

menghitung 

luas permukaan 

atap. 

1 

Menentukan  

rumus 

menghitung 

luas sisi tegak 

limas. 

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

t. Δ TAB        4  

  9      

      

  . 

Lp. atap    4   (
 

 
  8   5) 

  4   20 

 80. 

Menghitung 

tinggi sisi tegak 

limas. 

1 

Menghitung 

luas permukaan 

atap. 

1 

Memeriksa Kembali  2 

Jadi, luas permukaan atap tersebut adalah 80 m
2
.  2 

A B 

C 

T 

D 

3 m 

8 m 

8 m 

t Δ 
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3. Memahami Masalah  3 

 Diketahui:Ukuran panjang kolam renang   40   15 m. 

Kedalaman air paling dangkal   1,3 m 

Kedalaman air paling dalam   2,7 m 

Ditanya: Berapa liter air yang dibutuhkan untuk memenuhi kolam 

renang? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

  

V kolam renang   V prisma ABCD.EFGH   L. Alas   t. prisma 

  L. ABCD   t. prisma 

Menggambar 

sketsa kolam 

renang. 

2 

Menuliskan 

rumus unruk 

mencari 

volume kolam 

renang.  

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

V kolam renang    (
 

 
 (1,3+2,7)   40)   15 

   2   40   15 

   1200. 

1200 m
3
   1.200.000 L. 

Menghitung 

volume kolam 

renang. 

1 

Menyatakan 

volume kolam 

renang dalam 

satuan liter 

1 

Memeriksa Kembali  2 

Sketsa kolam renang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghitung 

volume kolam 

renang 

menggunakan 

cara yang lain. 

1 

D 
G 

A 

H 

C 

B 

E 1,3 m 
2,7 m 

15 m 
40 m 

F 

D 
G 

A 

H 

C 

B 

E 1,3 m 
2,7 m 

15 m 
40 m 

F 

K L 

M 
N 1,3 m 

2,7 m 
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V balok   L. Alas   t. Balok 

        

V kolam renang    
 

 
 (L. KLMN   t. Balok)  

         
 

 
 ((40   15)   4) 

         20   15   4 

          1200. 

1200 m
3
   1.200.000 L. 

Jadi, air untuk memenuhi kolam renang tersebut adalah 1.200.000 L. 

Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

4. Memahami Masalah  3 

 Diketahui:  alas limas berbentuk persegi, 

Semen : batu kerikil : pasir   2 : 4 : 6 

Tinggi piramid   t   3 m 

Luas alas   La   25 m
2
 

Ditanya: Jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan 

untuk membuat sebuah miniatur piramid? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

1 

Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   V Piramid 

2 : 4 : 6   2x : 4x : 6x 

V piramid   Volume Limas 

V Limas   
 

 
  luas alas   tinggi 

Menuliskan 

cara 

menentukan 

jumlah semen, 

jumlah batu 

kerikil, dan 

jumlah pasir. 

Misal: 

 2 : 4 : 6   2x : 

4x: 6x 

V. piramid = 2x 

+ 4x + 6x 

2 

Menuliskan 

rumus volume 

limas 

1 

Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

V piramid   
 

 
  luas alas   tinggi 

  
 

 
  25   3 

    . 

Jadi, volume piramid adalah    m
3
. 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   25 

⇔ 2x + 4x + 6x   25  

 

 

 

 

Menghitung 

volume limas. 

1 

Menghitung 

jumlah semen, 

jumlah batu 

kerikil, dan 

jumlah pasir. 

1 
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⇔               12x   25  

⇔                   x   
 5

  
  

⇔                   x  2,083. 

J. Semen   2x    2   2,083   4, 166 ≈ 4,17. 

J. batu kerikil   4x    4   2,083   8,332 ≈ 8, 33. 

J.pasir   6x    6   2,083   12,498 ≈ 12,50. 

Memeriksa Kembali  2 

J. semen + J. batu kerikil + J. Pasir   4, 17 + 8,33 + 12,50   25. 

 

Jadi, jumlah semen, batu kerikil, dan pasir yang dibutuhkan untuk 

sebuah penyangga berturut-turut adalah 4, 17 m
3
, 8,33 m

3
, dan 12,50 

m
3
. 

Mengecek J. 

semen + J. batu 

kerikil + J. 

Pasir   volume 

limas. 

1 

Membuat 

simpulan 

jawaban. 

1 

5. Memahami Masalah  3 

 Diketahui:  L. Alas limas   L. Alas kubus 

Tinggi limas  
 

 
 tinggi kubus  

Ditanya: V. limas : V. kubus? 

Menuliskan 

informasi yang 

diketahui. 

2 

Menuliskan 

informasi yang 

ditanyakan. 

1 

 Merencanakan Pemecahan Masalah  3 

 V limas  
 

 
   L    𝑙 

V kubus   s   s   s   La   tk 

V   limas 

V   kubus
  

1

3
   La  t𝑙

L  𝑡𝑘
  

Menuliskan 

rumus volume 

limas. 

1 

Menuliskan 

rumus volume 

kubus. 

1 

Menuliskan 

perbandingan 

volume limas 

dengan kubus. 

1 

 Melaksanakan Rencana Pemecahan Masalah  2 

 
V   limas 

V   kubus
  

 

 
   L   

 

 
 
 

L  𝑡𝑘
  

V   limas 

V   kubus
  

 

9
 

 
  

V   limas 

V   kubus
  

  

9
  

Menghitung 

perbandingan 

volume limas 

dengan kubus. 

2 

 Memeriksa Kembali  2 

 Jadi, perbandingan volume limas dan kubus tersebut adalah 1 : 9. Menuliskan 

simpulan 

2 
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jawaban. 

Skor Maksimal 50 

 

Kriteria penilaian: 
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KISI-KISI ANGKET 

KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

 

Variabel: Kemandirian dalam Belajar 

No. Aspek Indikator F/ UF Item 

10.  Inisiatif Belajar 1.9. Belajar atas inisiatif sendiri. UF 1. Saya belajar matematika hanya saat diperintah orang tua untuk belajar. 

1.10. Mengulangi bahan 

pelajaran. 

F 2. Di rumah, sepulang sekolah, saya mempelajari kembali materi 

matematika yang saya pelajari tadi di sekolah 

F 3. Di waktu senggang saya suka mengerjakan soal-soal matematika. 

1.11. Menghafal bahan 

pelajaran. 

F 4. Sebelum pembelajaran matematika di sekolah, saya selalu belajar dan 

atau menghafalkan bahan pelajaran matematika yang akan dipelajari. 

1.12. Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. 

F 5. Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru di rumah secara 

mandiri atau berdiskusi dengan teman.  

UF 6. Saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saat tugas tersebut 

akan dikumpulkan dengan melihat tugas teman. 

UF 7. Saya sering terlambat mengumpulkan tugas, yang penting saya 

mengumpulkan tugas. 

1.13. Membuat ringkasan dan 

ikhtisar. 

F 8. Saya membuat ringkasan materi matematika agar lebih mudah 

mempelajarinya. 

L
a
m

p
ira

n
 5

3
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F 9. Saya suka membuat ringkasan matematika dalam bentuk mind map. 

1.14. Mencatat hal-hal yang 

dianggap penting. 

F 10. Saya mencatat hal-hal yang saya anggap penting dari penjelasan guru. 

1.15. Aktif dan kreatif dalam 

kelompok. 

F 11. Saya aktif berpendapat dalam kelompok. 

F 12. Saya memberikan ide/ usul bagi penyelesaian masalah dalam kelompok 

UF 13. Saya akan marah dan berhenti berpartisipasi dalam kelompok ketika 

pendapat saya tidak diterima. 

1.16. Inisiatif bertanya mengenai 

hal-hal yang belum jelas. 

F 14. Saya menanyakan apa yang belum jelas kepada guru. 

F 15. Saya menanyakan apa yang belum jelas kepada teman. 

UF 16. Saat saya tidak paham suatu materi, dan sudah bertanya kepada teman 

tetapi masih belum menemukan jawaban yang sesuai, saya tidak akan 

bertanya pada guru karena saya malu. 

UF 17. Saya takut dianggap bodoh jika bertanya pada teman tentang hal yang 

belum jelas 

11.  Mendiagnosis 

kebutuhan 

belajar 

11.1. Belajar teratur dan 

disiplin. 

F 18. Saya membuat jadwal belajar matematika. 

UF 19. Saya belajar sekehendak saya, atau meskipun saya membuat jadwal 

belajar saya tidak belajar sesuai jadwal yang saya buat. 

UF 20. Saya hanya belajar matematika menjelang ujian. 

11.2. Antusias dalam belajar. F 21. Saya antusias belajar matematika karena belajar matematika penting 

untuk saya. 
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11.3. Tahu bagaimana cara 

berkonsentrasi. 

F 22. Saya bisa berkonsentrasi dengan baik saat belajar. 

UF 23. Saat konsentrasi saya belajar matematika buyar, saya tidak tahu 

bagaimana agar bisa berkonsentrasi belajar lagi. 

12.  Menetapkan 

target dan tujuan 

belajar 

12.1. Menetapkan target belajar. F 24. Saya menetapkan nilai minimal yang ingin saya capai pada 

pembelajaran prisma dan limas. 

12.2.  Menetapkan tujuan 

belajar. 

F 25. Saya mengetahui tujuan saya mempelajari matematika, terutama materi 

prisma dan limas. 

13.  Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

4.5 Memonitor pembelajaran  

yang dilakukan. 

F 26. Saya menilai proses belajar yang sudah saya lakukan mampu untuk 

mencapai target belajar saya. 

F 27. Saya memantau nilai yang saya peroleh untuk mengetahui peningkatan 

atau penurunannya. 

4.6 Melakukan pengaturan 

waktu belajar dan istirahat 

UF 28. Saya sering belajar dengan sistem kebut semalam menjelang tes. 

UF 29. Saya sering begadang karena harus menyelesaikan tugas yang harus 

dikumpulkan keesokan harinya. 

4.7 Mengontrol proses 

pembelajaran. 

F 30. Saat guru menjelaskan materi pelajaran saya menyimak dan 

mengkonsentrasikan pikiran saya pada penjelasan guru. 

F 31. Saya berusaha keras agar pembelajaran yang saya laksanakan sesuai 

yang sudah saya rencanakan. 

4.8 Menghubungkan bahan yang 

diterima dengan bahan yang 

UF 32. Saat belajar saya hanya terfokus dengan materi yang sedang saya 

pelajari, tidak mengaitkannya dengan materi yang sudah saya pelajari. 
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sudah dikuasai. 

14.  Memandang 

kesulitan 

sebagai 

tantangan 

14.1. Tidak putus asa saat 

menghadapi soal yang 

menantang. 

F 33. Saat dihadapkan pada soal yang sulit, saya merasa tertantang untuk 

menyelesaikannya. 

UF 34. Saat mencoba menyelesaikan soal, saya sering tidak tidak tuntas atau 

tidak selesai. 

15.  Memanfaatkan 

dan mencari 

sumber yang 

relevan 

15.1. Meminjam buku di 

perpustakaan. 

F 35. Saya memanfaatkan buku-buku untuk meningkatkan pemahaman 

matematika terkait prisma dan limas. 

F 36. Meminjam buku dari teman dan atau membeli buku matematika selalu 

saya lakukan untuk menyelesaikan soal-soal dari guru. 

16.  Memilih dan 

menetapkan 

strategi belajar 

16.1. Mengenali gaya belajar. F 37. Saya mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan diri saya. 

F 38. Saya belajar prisma dan limas sesuai dengan gaya belajar saya. 

UF 39. Saya tidak mempunyai trik khusus dalam belajar prisma dan limas. 

16.2. Pembagian waktu belajar 

sesuai kedalaman materi. 

F 40. Saat membuat jadwal belajar matematika mempertimbangkan tingkat 

kesulitan materi. 

17.  Mengevaluasi 

proses dan hasil 

belajar 

17.1. Mengecek kebenaran 

jawaban soal yang 

dikerjakan. 

F 41. Sesudah ulangan atau tes materi prisma dan limas saya mengecek 

kembali jawaban saya benar atau salah. 

18.  Self eficacy 18.1. Yakin pada kemampuan 

sendiri. 

F 42. Saya berusaha memecahkan masalah pada materi prisma dan limas 

secara mandiri saat tes. 
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F 43. saya yakin dengan jawaban saya sendiri pada saat mengerjakan soal-

soal materi prisma dan limas. 
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Lampiran 54 

ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR  

MATEMATIKA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas 

Nama : 

Kelas :  

No. Absen : 
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I. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Isilah identitas anda. 

2. Terdapat 27 pernyataan. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian 

pilihlah satu dari lima alternatif jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan 

kondisi anda pada saat ini dengan memberi tanda centang () di dalam kolom 

SS : bila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan diri anda  

S : bila pernyataan tersebut sesuai dengan diri anda 

R : bila anda tidak bisa menentukan pendapat mengenai pernyataan 

tersebut 

TS : bila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan diri anda 

STS : bila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan diri anda 

Contoh: 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

1. 
Di waktu senggang saya suka 

mengerjakan soal matematika 
     

 

3. Jika anda ingin mengubah jawaban, anda dapat memberi tanda dua garis mendatar 

( ) pada jawaban awal, kemudian anda memberi centang pada jawaban baru anda. 

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

1. 
Di waktu senggang saya suka 

mengerjakan soal matematika 
      

 

4. Tidak ada jawaban benar atau salah. Oleh karena itu jawablah sejujur-jujurnya sesuai 

dengan diri anda yang sebenarnya, bukan yang anda anggap baik atau harus 

dilakukan. Jawaban anda bersifat pribadi dan tidak akan mempengaruhi nilai anda. 
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II. Pernyataan 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

1.  Saya belajar matematika hanya saat diperintah orang tua 

untuk belajar. 

     

2.  Di waktu senggang saya suka mengerjakan soal-soal 

matematika. 

     

3.  Sebelum pembelajaran matematika di sekolah, saya selalu 

belajar dan atau menghafalkan bahan pelajaran matematika 

yang akan dipelajari. 

     

4.  Saya selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru di rumah 

secara mandiri atau berdiskusi dengan teman.     

     

5.  Saya suka membuat ringkasan matematika dalam bentuk 

mind map. 

     

6.  Saya mencatat hal-hal yang saya anggap penting dari 

penjelasan guru. 

     

7.  Saya aktif berpendapat dalam kelompok.      

8.  Saat saya tidak paham suatu materi, dan sudah bertanya 

kepada teman tetapi masih belum menemukan jawaban yang 

sesuai, saya tidak akan bertanya pada guru karena saya malu. 

     

9.  Saya takut dianggap bodoh jika bertanya pada teman tentang 

hal yang belum jelas 

     

10.  Saya hanya belajar matematika menjelang ujian.      

11.  Saya antusias belajar matematika karena belajar matematika 

penting untuk saya. 

     

12.  Saya bisa berkonsentrasi dengan baik saat belajar.      

13.  Saya menetapkan nilai minimal yang ingin saya capai pada 

pembelajaran prisma dan limas. 

     

14.  Saya menilai proses belajar yang sudah saya lakukan  

mampu untuk mencapai target belajar saya. 

     

15.  Saya memantau nilai yang saya peroleh untuk mengetahui 

peningkatan atau penurunannya. 

     



458 
 

 

4
5
8

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S R TS STS 

16.  Saya sering begadang karena harus menyelesaikan tugas  

yang harus dikumpulkan keesokan harinya. 

     

17.  Saat guru menjelaskan materi pelajaran saya menyimak dan 

mengkonsentrasikan pikiran saya pada penjelasan guru. 

     

18.  Saat belajar saya hanya terfokus dengan materi yang sedang 

saya pelajari, tidak mengaitkannya dengan materi yang 

sudah saya pelajari. 

     

19.  Saat mencoba menyelesaikan soal, saya sering tidak tuntas 

atau tidak selesai. 

     

20.  Saya memanfaatkan buku-buku untuk meningkatkan 

pemahaman matematika terkait prisma dan limas. 

     

21.  Saya mengetahui gaya belajar apa yang sesuai dengan diri 

saya. 

     

22.  Saya belajar prisma dan limas sesuai dengan gaya belajar 

saya. 

     

23.  Saya tidak mempunyai trik khusus dalam belajar prisma dan 

limas. 

     

24.  Saat membuat jadwal belajar matematika 

mempertimbangkan tingkat kesulitan materi. 

     

25.  Sesudah ulangan atau tes materi prisma dan limas saya 

mengecek kembali jawaban saya benar atau salah. 

     

26.  Saya berusaha memecahkan masalah pada materi prisma dan 

limas secara mandiri saat tes. 

     

27.  saya yakin dengan jawaban saya sendiri pada saat 

mengerjakan soal-soal materi prisma dan limas. 
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Lampiran 55 

 

PEDOMAN PENSKORAN ANGKET  

KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA 

 

No. F/ UF 

1.  UF 

2.  F 

3.  F 

4.  F 

5.  F 

6.  F 

7.  F 

8.  F 

9.  UF 

10.  UF 

11.  UF 

12.  F 

13.  UF 

14.  F 

15.  F 

16.  UF 

17.  F 

18.  UF 

19.  F 

20.  UF 

21.  F 

22.  F 

23.  UF 

24.  F 

25.  F 

26.  F 

27.  F 

 

 

No. Jenis Pernyataan 
Skor Butir Angket 

SS S R TS STS 

1. Favorable 5 4 3 2 1 

2. Unfavorable 1 2 3 4 5 

Jumlah Butir Angket   27 

Skor Maksimal   135 

 

Skor Kemandirian  
 kor diperole 

 kor  aksimal
     

 

Kriteria Penilaian: 

Interval Kategori 

  𝑀 −  ,   Sangat rendah 

𝑀 −  ,     𝑀 −  ,   Rendah 

𝑀 −  ,     𝑀   ,   Sedang 

𝑀   ,     𝑀   ,   Tinggi 

𝑀   ,     Sangat tinggi 
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Lampiran 56 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS)  

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT 

THINKING 

PERTEMUAN KE-1 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII B/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/ sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan 

bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 

TERPENUHI SKALA 

PENILAIAN SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

C. Kemampuan Pemecahan Masalah  

1. Siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dalam 

menjawab soal. 

       4 

2. Siswa menuliskan rumus dan atau 

menggambar dalam menjawab soal.        4 

3. Siswa melaksanakan rencana 

pemecahan masalah.        3 

4. Siswa meninjau kembali 

jawabannya.        3 

B. Kemandirian Belajar 

Inisiatif Belajar 

5. Siswa mengerjakan LKS 1 dan LTS 

1.        3 

6. Siswa bertanya pada guru terkait 

permasalahan yang diberikan.        4 

7. Siswa melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok.        3 
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8. Siswa mengajukan diri untuk 

mempresentasikan LKS 1 dan LTS 

1. 

       4 

9. Siswa memberikan saran, 

mengemukakan pendapat, atau 

memberi tanggapan. 

       3 

10. Siswa berinisiatif menyatakan 

simpulan dari materi pembelajaran.        3 

11. Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru sebagai bentuk refleksi 

pembelajaran. 

       3 

Mendiagnosis kebutuhan belajar 

12. Siswa antusias dalam belajar.        3 

Menetapkan Target Belajar 

13. Siswa menuliskan target nilai kuis 

minimal yang ingin diperoleh. 

 
      0 

Memonitor, Mengatur, dan Mengontrol 

14. Siswa memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan tentang 

pelajaran. 

       4 

15. Siswa memperhatikan presentasi 

kelompok lain.        3 

Self Eficacy 

16. Siswa mengerjakan soal kuis 

dengan jujur dan percaya diri.        0 

Skor Total 47 

Skor Maksimal 80 

Skor total = 47 , Banyak aspek = 16 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 47 : 16 

 = 2,94. 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 
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Batang, 18 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

(Gayuh Bayu A.) 

 

  

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 1: 0%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 20% 

Skor 2: 20%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 40% 

Skor 3: 40%   persentase siswa yang melakukan aktivitas   60% 

Skor 4: 60%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 80% 

Skor 5:  persentase siswa yang melakukan aktivitas ≥ 80% 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS) 

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT 

THINKING 

PERTEMUAN KE-2 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII B/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/ sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan 

bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 

TERPENUHI SKALA 

PENILAIAN SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah  

1. Siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dalam 

menjawab soal. 

       4 

2. Siswa menuliskan rumus dan atau 

menggambar dalam menjawab soal.        4 

3. Siswa melaksanakan rencana 

pemecahan masalah.        4 

4. Siswa meninjau kembali 

jawabannya.        4 

B. Kemandirian Belajar 

Inisiatif Belajar 

5. Siswa mengerjakan soal yang 

ditugaskan pada pertemuan 

sebelumnya. 

       3 

6. Siswa membuat mind map yang 

ditugaskan pada pertemuan 

sebelumnya. 

       3 

7. Siswa mengerjakan LKS 2 dan LTS 

2.        4 

8. Siswa bertanya pada guru terkait 

permasalahan yang diberikan.        4 
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9. Siswa melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok.        3 

10. Siswa mengajukan diri untuk 

mempresentasikan LKS 2 dan LTS 

2. 

       4 

11. Siswa memberikan saran, 

mengemukakan pendapat, atau 

memberi tanggapan. 

       4 

12. Siswa berinisiatif menyatakan 

simpulan dari materi pembelajaran.        0 

13. Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru sebagai bentuk refleksi 

pembelajaran. 

       3 

Mendiagnosis kebutuhan belajar 

14. Siswa antusias dalam belajar.        3 

Menetapkan Target Belajar 

15. Siswa menuliskan target nilai 

minimal dari LKS, LTS, atau kuis 

yang ingin diperoleh. 

       3 

Memonitor, Mengatur, dan Mengontrol 

16. Siswa memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan tentang 

pelajaran. 

       4 

17. Siswa memperhatikan presentasi 

kelompok lain.        4 

Self Eficacy 

18. Siswa mengerjakan soal kuis 

dengan jujur dan percaya diri.        0 

Skor Total 58 

Skor Maksimal 90 

Skor total = 58 , Banyak aspek = 18 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 58 : 18 

 = 3,22. 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 
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Batang, 20 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

(Gayuh Bayu A.) 

 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 1: 0%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 20% 

Skor 2: 20%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 40% 

Skor 3: 40%   persentase siswa yang melakukan aktivitas   60% 

Skor 4: 60%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 80% 

Skor 5:  persentase siswa yang melakukan aktivitas ≥ 80% 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS)  

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT THINKING 

PERTEMUAN KE-3 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII B/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan skor dengan 

skala rentan 1 sampai dengan 4 pada kolom yang tersedia sesuai dengan kriteria penilaian 

aktivitas siswa. 

No. 
Kode 

Siswa 

Kode Aspek yang Diamati   % 
A B C D E F G H I 

1. UCB-01 3 1 3 4 3 4 3 4 3 28 78 

2. UCB-02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 50 

3. UCB-03 2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 58 

4. UCB-04 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 69 

5. UCB-05 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 47 

6. UCB-06 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 47 

7. UCB-07 3 2 3 3 3 2 2 2 2 22 61 

8. UCB-08 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 69 

9. UCB-09 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 72 

10. UCB-10 2 2 2 3 3 3 2 3 2 22 61 

11. UCB-11 3 3 3 4 4 4 3 4 3 31 86 

12. UCB-12 3 1 3 3 3 3 2 3 2 23 64 

13. UCB-13 3 3 3 4 4 4 2 4 4 31 86 

14. UCB-14 2 1 2 3 3 2 3 2 2 20 56 

15. UCB-15 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 44 

16. UCB-16 2 1 2 2 2 3 2 3 3 20 56 

17. UCB-17 2 2 2 3 3 3 2 3 3 23 64 
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18. UCB-18 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 72 

19. UCB-19 3 1 3 3 3 3 3 3 2 24 67 

20. UCB-20 3 2 3 3 3 4 3 4 3 28 78 

21. UCB-21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 72 

22. UCB-22 2 2 2 3 3 3 4 3 3 25 69 

23. UCB-23 2 2 2 3 3 3 2 3 3 23 64 

24. UCB-24 3 1 3 2 2 2 2 2 2 19 53 

25. UCB-25 2 1 2 2 2 2 1 2 2 16 44 

26. UCB-26 2 3 2 2 2 3 2 3 2 21 58 

27. UCB-27 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 69 

28. UCB-28 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 69 

29. UCB-29 2 1 2 2 2 1 3 1 1 15 42 

30. UCB-30 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 67 

31. UCB-31 2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 56 

32. UCB-32 3 1 3 4 4 3 3 3 3 27 75 

33. UCB-33 3 1 3 4 4 3 3 3 3 27 75 

34. UCB-34 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 67 

35. UCB-35 2 1 2 3 3 2 4 2 2 21 58 

Skor Total 801  

Jumlah Skor Maksimal 1368  

Skor total = 801 , Banyak aspek = 38   9 = 342  

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 801: 342  

 = 2,34. 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran = 
  𝑜  𝑡𝑜𝑡 𝑙

 𝑢𝑚𝑙 ℎ   𝑜  𝑚    𝑚 𝑙
     . = 

   4

  68
 

      8,  .  
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Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik : 3≤ x ≤ 4 

b) Baik : 2 ≤ x < 3 

c) Cukup Baik : 1≤ x < 2 

d) Kurang Baik : 0 ≤ x < 1 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 Batang, 25 Mei 2015 

 Pengamat, 

  

 

 

 (Gayuh Bayu A.) 
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RUBRIK PENSKORAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

PERTEMUAN KE-3 

 

INDIKATOR KODE AKTIVITAS KRITERIA PENSKORAN 

Inisiatif Belajar A Mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 

Skor 4 : Siswa mengerjakan semua pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

Skor 3 : Siswa mengerjakan setengah pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

Skor 2 : Siswa mengerjakan seperempat pekerjaan rumah yang diberikan guru. 

Skor 1 : Siswa tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

B Membuat ringkasan dan ikhtisar Skor 4 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas dengan lengkap dan 

tepat.  

Skor 3 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas dengan lengkap, 

namun kurang tepat atau sebaliknya. 

Skor 2 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas kurang lengkap dan 

tidak tepat. 

Skor 1 : Siswa tidak membuat mind map materi prisma dan limas. 

C Mencatat hal-hal yang dianggap 

penting 

Skor 4 : Siswa aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru saat 

guru menjelaskan di depan kelas. 

Skor 3 : Siswa cukup aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru 

saat guru menjelaskan di depan kelas. 

Skor 2 : Siswa kurang aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru saat guru menjelaskan di depan kelas. 
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Skor 1 : Siswa tidak pernah membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru saat guru menjelaskan di depan kelas. 

D Aktif dan kreatif dalam kelompok Skor 4 : siswa aktif berdiskusi dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok. 

Skor 3 : siswa cukup aktif berdiskusi  dan mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok. 

Skor 2 : siswa kurang aktif berdiskusi, namun tetap mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok. 

Skor 1 : siswa tidak aktif berdiskusi dan tidak mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok 

E Inisiatif bertanya mengenai hal-hal 

yang belum jelas 

Skor 4 : siswa sangat aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 3 : siswa cukup aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 2 : siswa kurang aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 1 : siswa tidak aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Mendiagnosis 

kebutuhan 

belajar 

F Antusias dalam belajar Skor 4 : Siswa sangat bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran 

Skor 3 : Siswa cukup bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran  
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Skor 2 : Siswa kurang bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran  

Skor 1 : Siswa tidak bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran   

Menetapkan 

target dan tujuan 

belajar 

G Menetapkan target belajar Skor 4 : Siswa selalu menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 3 : Siswa sering menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 2 : Siswa kadang menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 1 : Siswa tidak pernah menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

H Mengontrol proses pembelajaran Skor 4 : siswa sangat memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 3 : siswa cukup memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 2 : siswa kurang memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 1 : siswa tidak memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Self eficacy I Yakin pada kemampuan sendiri Skor 4 : Siswa tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 3 : Siswa cukup tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 2 : Siswa kurang tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 1 : Siswa tidak tenang saat mengerjakan tes akhir. 
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Lampiran 57 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

PERTEMUAN KE-1 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII B/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik 

kelas dan psikis siswa. 
       4 

2. Mengaitkan materi luas 

permukaan prisma dan limas 

dengan masalah nyata 

kehidupan sehari-hari. 

       3 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
       3 

4. Memotivasi siswa dengan 

menceritakan tentang Polya. 
       3 

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 
       3 

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LTS 1 dan 

memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang 

disajikan dalam LTS 1.  

       3 

7. Menjelaskan alur kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

       3 

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 
       5 

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi        3 
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tugas dalam kelompok. 

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

       4 

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami 

tugas dalam LKS 1 dan LTS 1. 
       3 

12. Meminta siswa menuliskan 

apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 
       3 

13. Membimbing siswa 

menentukan strategi 

pemecahan masalah  

       4 

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

       3 

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 
       4 

16. Meminta siswa untuk 

meninjau kembali 

jawabannya. 

       4 

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

       3 

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

       3 

19. Mengawasi jalannya diskusi. 
    



 
  4 

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 
       3 

21. Meminta siswa untuk 

menuliskan target nilai 

minimal yang ingin diperoleh 

di lembar jawab kuis. 

       0 

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

       0 

Kegiatan Penutup 

23. Menanyakan siswa apakah ada 

yang ingin membuat simpulan 

dari pembelajaran pada 

pertemuan ini. 

       3 

24. Memberikan tugas rumah        3 
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berupa soal dan pembuatan 

mind map secara individu. 

25. Meminta siswa untuk belajar 

materi berikutnya. 
       3 

Skor Total 77 

Skor Maksimal 125 

Skor total = 77 , Banyak aspek = 25 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 77 : 25 

 = 3,08. 

 

Hasil Penilaian Aktivitas Guru:  

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

Batang, 18 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

       (Gayuh Bayu A.) 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

  PERTEMUAN KE-2 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII B/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan psikis siswa. 
       5 

2. Memeriksa tugas rumah yang 

diberikan. 
       4 

3. Memberikan contoh masalah 

terkait volume prisma. 
       3 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
       3 

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 
       4 

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LKS 2 dan LTS 2 

dan memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang 

disajikan dalam LTS 2. 

       4 

7. Menjelaskan alur pembelajaran.        4 

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 
       5 

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok. 
       4 

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

       4 

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami        4 
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tugas dalam LKS 2 dan LTS 2. 

12. Meminta siswa menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. 
       4 

13. Membimbing siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah.  

       4 

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

       4 

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 
       4 

16. Meminta siswa untuk meninjau 

kembali jawabannya. 
       4 

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

       3 

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

       4 

19. Mengawasi jalannya diskusi.        4 

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 
       4 

21. Meminta siswa untuk 

menuliskan target nilai minimal 

yang ingin diperoleh di lembar 

jawab kuis. 

       0 

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

       0 

Kegiatan Penutup 

23. Menanyakan pada siswa apakah 

ada yang ingin membuat 

simpulan dari pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

     3  4 

24. Meminta siswa memberikan 

pendapat tentang pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

       0 

25. Memberikan tugas rumah 

berupa soal dan pembuatan 

mind map secara individu. 

       3 

26. Meminta siswa untuk belajar 

materi berikutnya. 
       3 

Skor Total 89 

Skor Maksimal 130 
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Skor total = 89  , Banyak aspek = 26 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 89 : 26 

 = 3,42. 

Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

  

 

Batang, 20 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

       (Gayuh Bayu A.) 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

PERTEMUAN KE-3 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII B/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan psikis siswa. 
       5 

2. Memeriksa tugas rumah yang 

diberikan. 
       4 

3. Memberikan contoh masalah 

terkait volume limas. 
       4 

4. Menyatakan tujuan 

pembelajaran. 
       4 

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 
       4 

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LKS 3 dan LTS 3.        4 

7. Menjelaskan alur pembelajaran.        4 

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 
       4 

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok. 
       4 

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

       4 

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami 

tugas dalam LKS 3 dan LTS 3. 
       4 

12. Meminta siswa menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. 
       4 
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13. Membimbing siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah.  

       5 

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

       4 

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 
       4 

16. Meminta siswa untuk meninjau 

kembali jawabannya. 
       4 

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

       4 

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

       4 

19. Mengawasi jalannya diskusi.        5 

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 
       4 

21. Meminta siswa untuk 

menuliskan target nilai minimal 

yang ingin diperoleh di lembar 

jawab kuis. 

       0 

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

       0 

Kegiatan Penutup 

23. Menanyakan pada siswa apakah 

ada yang ingin membuat 

simpulan dari pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

       4 

24. Meminta siswa memberikan 

pendapat tentang pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

       3 

25. Meminta siswa untuk 

mempelajari materi prisma dan 

limas dengan bantuan mind map 

serta LKS dan LTS untuk 

persiapan tes. 

       4 

Skor Total 94 

Skor Maksimal 125 

 



480 
 

 

Skor total = 94 , Banyak aspek = 25 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 94 : 25 

 = 3,76. 

Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

Batang, 25 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

       (Gayuh Bayu A.) 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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Lampiran 58 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS)  

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT 

THINKING 

PERTEMUAN KE-1 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII D/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/ sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan 

bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 

TERPENUHI SKALA 

PENILAIAN SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah  

1. Siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dalam 

menjawab soal. 

       5 

2. Siswa menuliskan rumus dan atau 

menggambar dalam menjawab soal.        4 

3. Siswa melaksanakan rencana 

pemecahan masalah.        4 

4. Siswa meninjau kembali 

jawabannya.        4 

B.  Kemandirian Belajar 

Inisiatif Belajar 

5. Siswa mengerjakan LKS 1 dan LTS 

1.        4 

6. Siswa bertanya pada guru terkait 

permasalahan yang diberikan.        4 

7. Siswa melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok.        4 
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8. Siswa mengajukan diri untuk 

mempresentasikan LKS 1 dan LTS 

1. 

       4 

9. Siswa memberikan saran, 

mengemukakan pendapat, atau 

memberi tanggapan. 

       3 

10. Siswa berinisiatif menyatakan 

simpulan dari materi pembelajaran.        2 

11. Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru sebagai bentuk refleksi 

pembelajaran. 

       4 

Mendiagnosis kebutuhan belajar 

12. Siswa antusias dalam belajar.        4 

Menetapkan Target Belajar 

13. Siswa menuliskan target nilai 

minimal LKS, LTS, atau kuis yang 

ingin diperoleh. 

       3 

Memonitor, Mengatur, dan Mengontrol 

14. Siswa memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan tentang 

pelajaran. 

       4 

15. Siswa memperhatikan presentasi 

kelompok lain.        4 

Self Eficacy 

16. Siswa mengerjakan soal kuis 

dengan jujur dan percaya diri.        0 

Skor Total 57 

Skor Maksimal 80 

Skor total = 57 , Banyak aspek = 16 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 57 : 16 

 = 3,56. 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 
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Batang, 19 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

(Gayuh Bayu A.) 

  

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 1: 0%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 20% 

Skor 2: 20%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 40% 

Skor 3: 40%   persentase siswa yang melakukan aktivitas   60% 

Skor 4: 60%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 80% 

Skor 5:  persentase siswa yang melakukan aktivitas ≥ 80% 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS) 

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT 

THINKING 

PERTEMUAN KE-2 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII D/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan 

tanda cek (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau 

tidaknya aspek/ sub aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan 

bobot nilai yang telah disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 

TERPENUHI SKALA 

PENILAIAN SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah  

1. Siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dalam 

menjawab soal. 

       5 

2. Siswa menuliskan rumus dan atau 

menggambar dalam menjawab soal.        5 

3. Siswa melaksanakan rencana 

pemecahan masalah.        5 

4. Siswa meninjau kembali 

jawabannya.        4 

B. Kemandirian Belajar 

Inisiatif Belajar 

5. Siswa mengerjakan soal yang 

ditugaskan pada pertemuan 

sebelumnya. 

       3 

6. Siswa membuat mind map yang 

ditugaskan pada pertemuan 

sebelumnya. 

       4 

7. Siswa mengerjakan LKS 2 dan LTS 

2.        4 

8. Siswa bertanya pada guru terkait 

permasalahan yang diberikan.        4 
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9. Siswa melaksanakan tugasnya 

dalam kelompok.        4 

10. Siswa mengajukan diri untuk 

mempresentasikan LKS 2 dan LTS 

2. 

       3 

11. Siswa memberikan saran, 

mengemukakan pendapat, atau 

memberi tanggapan. 

       3 

12. Siswa berinisiatif menyatakan 

simpulan dari materi pembelajaran.        3 

13. Siswa menjawab pertanyaan dari 

guru sebagai bentuk refleksi 

pembelajaran. 

       4 

Mendiagnosis kebutuhan belajar 

14. Siswa antusias dalam belajar.        4 

Menetapkan Target Belajar 

15. Siswa menuliskan target nilai 

minimal LKS, LTS, atau kuis yang 

ingin diperoleh. 

       4 

Memonitor, Mengatur, dan Mengontrol 

16. Siswa memperhatikan saat guru 

memberikan penjelasan tentang 

pelajaran. 

       4 

17. Siswa memperhatikan presentasi 

kelompok lain.        4 

Self Eficacy 

18. Siswa mengerjakan soal kuis 

dengan jujur dan percaya diri.        0 

Skor Total 67 

Skor Maksimal 90 

Skor total = 67 , Banyak aspek = 18 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 67 : 18 

 = 3,72. 

Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 
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Batang, 23 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

(Gayuh Bayu A.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 1: 0%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 20% 

Skor 2: 20%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 40% 

Skor 3: 40%   persentase siswa yang melakukan aktivitas   60% 

Skor 4: 60%   persentase siswa yang melakukan aktivitas < 80% 

Skor 5:  persentase siswa yang melakukan aktivitas ≥ 80% 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA (LPAS)  

PEMBELAJARAN MODEL PBL DENGAN TEKNIK RADIANT THINKING 

PERTEMUAN KE-3 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII D/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan skor dengan 

skala rentan 1 sampai dengan 4 pada kolom yang tersedia sesuai dengan kriteria penilaian 

aktivitas siswa. 

No. 
Kode 

Siswa 

Kode Aspek yang Diamati 
  % 

A B C D E F G H I 

1. EK-01 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 72 

2. EK-02 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23 64 

3. EK-03 4 2 3 2 2 3 2 3 3 24 67 

4. EK-04 3 3 3 4 3 3 2 4 3 28 78 

5. EK-05 4 2 2 2 2 2 2 2 2 20 56 

6. EK-06 4 2 2 3 2 3 2 3 2 23 64 

7. EK-07 4 3 3 4 4 4 2 4 4 32 89 

8. EK-08 4 4 3 3 3 3 2 3 3 28 78 

9. EK-09 4 2 3 3 3 3 2 3 3 26 72 

10. EK-10 3 2 2 3 3 3 2 3 2 23 64 

11. EK-11 4 3 3 3 3 3 2 3 2 26 72 

12. EK-12 4 2 4 3 3 4 1 3 3 27 75 

13. EK-13 4 2 3 4 4 4 2 3 4 30 83 

14. EK-14 4 3 3 4 3 4 3 3 3 30 83 

15. EK-15 3 4 3 3 3 3 2 3 2 26 72 

16. EK-16 3 1 2 2 4 3 2 3 3 23 64 

17. EK-17 4 3 2 3 4 3 2 3 2 26 72 
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18. EK-18 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 69 

19. EK-19 3 1 3 4 3 3 3 4 3 27 75 

20. EK-20 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 69 

21. EK-21 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30 83 

22. EK-22 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 97 

23. EK-23 4 3 4 4 3 4 2 3 3 30 83 

24. EK-24 4 2 2 3 3 3 2 2 2 23 64 

25. EK-25 4 3 3 3 3 3 2 4 3 28 78 

26. EK-26 3 3 2 3 3 2 2 3 2 23 64 

27. EK-27 3 2 2 3 4 3 2 3 2 24 67 

28. EK-28 4 2 3 3 3 3 2 3 3 26 72 

29. EK-29 4 3 3 4 4 3 3 3 3 30 83 

30. EK-30 4 1 3 3 3 3 3 3 2 25 69 

31. EK-31 3 2 2 3 3 2 2 3 2 22 61 

32. EK-32 3 1 2 4 3 3 3 3 2 24 67 

33. EK-33 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 81 

34. EK-34 4 2 2 4 3 3 3 3 2 26 72 

35. EK-35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35 97 

36. EK-36 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 97 

37. EK-37 4 3 3 4 4 4 3 4 3 32 89 

38. EK-38 4 2 3 3 3 3 2 3 3 26 72 

Skor Total 1021  

Jumlah Skor Maksimal 1368  

 

Skor total = 1021 , Banyak aspek = 38   9 = 342 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 1021 : 342  

 = 2,99. 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran = 
  𝑜  𝑡𝑜𝑡 𝑙

 𝑢𝑚𝑙 ℎ   𝑜  𝑚    𝑚 𝑙
     . = 

    

  68
 

     74,          
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Hasil Penilaian Aktivitas Siswa: 

a) Sangat Baik : 3≤ x ≤ 4 

b) Baik : 2 ≤ x < 3 

c) Cukup Baik : 1≤ x < 2 

d) Kurang Baik : 0 ≤ x < 1 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

 Batang, 26 Mei 2015 

 Pengamat, 

  

 

  

 (Gayuh Bayu A.) 

  



 
 

 

4
9
0
 

RUBRIK PENSKORAN PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA  

PERTEMUAN KE-3 

 

INDIKATOR KODE AKTIVITAS KRITERIA PENSKORAN 

Inisiatif Belajar A Mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 

Skor 4 : Siswa mengerjakan semua pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

Skor 3 : Siswa mengerjakan setengah pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

Skor 2 : Siswa mengerjakan seperempat pekerjaan rumah yang diberikan guru. 

Skor 1 : Siswa tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru.  

B Membuat ringkasan dan ikhtisar Skor 4 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas dengan lengkap dan 

tepat.  

Skor 3 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas dengan lengkap, 

namun kurang tepat atau sebaliknya. 

Skor 2 : Siswa membuat mind map materi prisma dan limas kurang lengkap dan 

tidak tepat. 

Skor 1 : Siswa tidak membuat mind map materi prisma dan limas. 

C Mencatat hal-hal yang dianggap 

penting 

Skor 4 : Siswa aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru saat 

guru menjelaskan di depan kelas. 

Skor 3 : Siswa cukup aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan guru 

saat guru menjelaskan di depan kelas. 

Skor 2 : Siswa kurang aktif membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru saat guru menjelaskan di depan kelas. 
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Skor 1 : Siswa tidak pernah membuat catatan penting atau menulis penjelasan 

guru saat guru menjelaskan di depan kelas. 

D Aktif dan kreatif dalam kelompok Skor 4 : siswa aktif berdiskusi dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok. 

Skor 3 : siswa cukup aktif berdiskusi  dan mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok. 

Skor 2 : siswa kurang aktif berdiskusi, namun tetap mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok. 

Skor 1 : siswa tidak aktif berdiskusi dan tidak mengerjakan tugasnya dalam 

kelompok 

E Inisiatif bertanya mengenai hal-hal 

yang belum jelas 

Skor 4 : siswa sangat aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 3 : siswa cukup aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 2 : siswa kurang aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Skor 1 : siswa tidak aktif bertanya pada teman atau guru tentang materi yang 

belum dipahami. 

Mendiagnosis 

kebutuhan 

belajar 

F Antusias dalam belajar Skor 4 : Siswa sangat bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran 

Skor 3 : Siswa cukup bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran  
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Skor 2 : Siswa kurang bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran  

Skor 1 : Siswa tidak bersemangat dan menaruh minat selama kegiatan 

pembelajaran   

Menetapkan 

target dan tujuan 

belajar 

G Menetapkan target belajar Skor 4 : Siswa selalu menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 3 : Siswa sering menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 2 : Siswa kadang menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Skor 1 : Siswa tidak pernah menuliskan target nilai yang ingin dicapai. 

Memonitor, 

mengatur, dan 

mengontrol 

H Mengontrol proses pembelajaran Skor 4 : siswa sangat memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 3 : siswa cukup memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 2 : siswa kurang memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Skor 1 : siswa tidak memperhatikan dan menyimak pada saat guru memberikan 

penjelasan 

Self eficacy I Yakin pada kemampuan sendiri Skor 4 : Siswa tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 3 : Siswa cukup tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 2 : Siswa kurang tenang saat mengerjakan tes akhir. 

Skor 1 : Siswa tidak tenang saat mengerjakan tes akhir. 
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Lampiran 59 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

PERTEMUAN KE-1 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII D/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik 

kelas dan psikis siswa. 
       5 

2. Mengaitkan materi luas 

permukaan prisma dan limas 

dengan masalah nyata 

kehidupan sehari-hari. 

       4 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
       3 

4. Memotivasi siswa dengan 

menceritakan tentang Polya. 
       0 

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 
       4 

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LTS 1 dan 

memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang 

disajikan dalam LTS 1.  

       4 

7. Menjelaskan alur kegiatan 

pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

       4 

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 
       5 

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi        4 
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tugas dalam kelompok. 

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

       5 

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami 

tugas dalam LKS 1 dan LTS 1. 
       4 

12. Meminta siswa menuliskan 

apa yang diketahui dan 

ditanyakan. 
       4 

13. Membimbing siswa 

menentukan strategi 

pemecahan masalah  

       3 

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

       3 

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 
       4 

16. Meminta siswa untuk 

meninjau kembali 

jawabannya. 

       4 

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

       3 

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

       3 

19. Mengawasi jalannya diskusi.        3 

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 
       3 

21. Meminta siswa menuliskan 

target nilai minimal yang ingin 

diperoleh dari pengerjaan 

LKS, LTS, atau kuis. 

       3 

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

       0 

Kegiatan Penutup 

23. Menanyakan siswa apakah ada 

yang ingin membuat simpulan 

dari pembelajaran pada 

pertemuan ini. 

       3 

24. Memberikan tugas rumah 

berupa soal dan pembuatan 
       4 
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mind map secara individu. 

25. Meminta siswa untuk belajar 

materi berikutnya. 
       3 

Skor Total 85 

Skor Maksimal 125 

Skor total = 85 , Banyak aspek = 25 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 85 : 25 

 = 3,4. 

 

Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

Batang, 19 Mei 2015 

Pengamat, 

 

  

 

       (Gayuh Bayu A.) 

 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

  PERTEMUAN KE-2 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII D/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan psikis siswa. 
       5 

2. Memeriksa tugas rumah yang 

diberikan. 
       4 

3. Memberikan contoh masalah 

terkait volume prisma. 
       4 

4. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 
       4 

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 
       4 

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LKS 2 dan LTS 2 

dan memotivasi siswa untuk 

menyelesaikan masalah yang 

disajikan dalam LTS 2. 

       4 

7. Menjelaskan alur pembelajaran.        4 

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 
       5 

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok. 
       4 

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

       5 

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami        4 
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tugas dalam LKS 2 dan LTS 2. 

12. Meminta siswa menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. 
       4 

13. Membimbing siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah.  

       4 

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

       4 

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 
       4 

16. Meminta siswa untuk meninjau 

kembali jawabannya. 
       4 

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

       3 

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

       4 

19. Mengawasi jalannya diskusi.        4 

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 
       4 

21. Meminta siswa menuliskan 

target nilai minimal yang ingin 

diperoleh dari pengerjaan LKS, 

LTS, atau kuis. 

       4 

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

       0 

Kegiatan Penutup 

23. Menanyakan pada siswa apakah 

ada yang ingin membuat 

simpulan dari pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

    3   3 

24. Meminta siswa memberikan 

pendapat tentang pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

       0 

25. Memberikan tugas rumah 

berupa soal dan pembuatan 

mind map secara individu. 

       4 

26. Meminta siswa untuk belajar 

materi berikutnya. 
       3 

Skor Total 96 

Skor Maksimal 130 
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Skor total = 96  , Banyak aspek = 26 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 96 : 26 

 = 3,69. 

Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

  

 

Batang, 23 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

       (Gayuh Bayu A.) 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU (LAPG) 

PERTEMUAN KE-3 

 

Nama RPP : Model PBL dengan Teknik Radiant Thinking 

Materi Pokok : Prisma dan Limas 

Kelas/ Semester : VIII D/ 2 

Petunjuk : 

Dimohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara menuliskan tanda cek 

(√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” untuk melihat terpenuhi atau tidaknya aspek/ sub 

aspek yang dinilai, sekaligus memberikan skor sesuai dengan bobot nilai yang telah 

disediakan. 

NO ASPEK YANG DINILAI 
TERPENUHI SKALA PENILAIAN 

SKOR 
YA TIDAK 1 2 3 4 5 

Kegiatan Pendahuluan 

1. Menyiapkan kondisi fisik kelas 

dan psikis siswa. 
       5 

2. Memeriksa tugas rumah yang 

diberikan. 
       4 

3. Memberikan contoh masalah 

terkait volume limas. 
       4 

4. Menyatakan tujuan 

pembelajaran. 
       4 

5. Membentuk kelompok dengan 

4-5 siswa. 
       4 

Kegiatan Inti 

A. Mengorientasikan Siswa pada Masalah  

6. Membagikan LKS 3 dan LTS 3.        4 

7. Menjelaskan alur pembelajaran.        4 

8. Memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 
       5 

B. Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 

9. Membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok. 
       4 

10. Membantu siswa memahami 

peran masing-masing siswa 

dalam kelompok. 

       5 

C. Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

11. Meminta siswa memahami 

tugas dalam LKS 3 dan LTS 3. 
       4 

12. Meminta siswa menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. 
       4 
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13. Membimbing siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah.  

       5 

14. Meminta siswa menuliskan 

rumus dan atau menggambar 

jika diperlukan. 

       4 

15. Memantau pelaksanaan 

pemecahan masalah. 
       4 

16. Meminta siswa untuk meninjau 

kembali jawabannya. 
       4 

D. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

17. Melalui serangkaian tanya 

jawab menanyakan pada siswa 

untuk presentasi. 

       4 

18. Meminta siswa memberikan 

saran, mengemukakan 

pendapat, atau memberi 

tanggapan. 

       4 

19. Mengawasi jalannya diskusi.        5 

E. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20. Mengoreksi proses pemecahan 

masalah yang dilakukan siswa. 
       4 

21. Meminta siswa menuliskan 

target nilai minimal yang ingin 

diperoleh dari pengerjaan LKS, 

LTS, atau kuis. 

       4 

22. Memotivasi siswa untuk 

mengerjakan kuis secara jujur 

dan mandiri. 

       0 

Kegiatan Penutup 

23. Menanyakan pada siswa apakah 

ada yang ingin membuat 

simpulan dari pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

       4 

24. Meminta siswa memberikan 

pendapat tentang pembelajaran 

pada pertemuan ini. 

       4 

25. Meminta siswa untuk 

mempelajari materi prisma dan 

limas dengan bantuan mind map 

serta LKS dan LTS untuk 

persiapan Tes. 

       5 

Skor Total 102 

Skor Maksimal 125 
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Skor total = 102 , Banyak aspek = 25 

Skor penilaian (x)  = skor total : banyak aspek 

 = 102 : 25 

 = 4,08. 

Hasil Penilaian Aktivitas Guru: 

a) Sangat Baik 

b) Baik 

c) Cukup Baik 

d) Kurang Baik 

(melingkari salah satu pilihan sesuai dengan kriteria penilaian dan rekomendasi) 

 

 

Batang, 26 Mei 2015 

Pengamat, 

 

 

 

       (Gayuh Bayu A.) 

 

KETERANGAN 

A. Kriteria Skala Penilaian 

Skor 5: aktivitas dilaksanakan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 4: aktivitas dilaksanakan dengan jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 3: aktivitas dilaksanakan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 2: aktivitas dilaksanakan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun 

Skor 1: aktivitas tidak dilaksanakan 

B. Kriteria Penilaian (x) 

Sangat Baik : 4 ≤ x ≤ 5 

Baik  : 3 ≤ x < 4 

Cukup Baik : 2 ≤ x < 3 

Kurang Baik : 1 ≤ x < 2 
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Lampiran 60 

Hasil Mind Map 

A. Kelas Uji Coba 1 
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B. Kelas Eksperimen 
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Lampiran 61 

Hasil Penilaian Mind Map Kelas Eksperimen 

 

A. Rubrik Penilaian Mind Map 

Kriteria 

Indikator Penampilan 

Level 4 
(Sangat Baik) 

Level 3 
(Baik) 

Level 2 
(Cukup) 

Level 1 
(Kurang) 

Jenis dan 

Orientasi 

Kertas 

Polos, orientasi 

landscape 
Polos, orientsi 

portrait 
Bergaris, 

orientasi 

landscape 

Bergaris, 

orientasi 

portrait 

Kedalaman 

Materi 

Menunjukkan 

pencantuman 

semua konten 

dan 

pengembangan 

ide 

menunjukkan 

pemahaman 

yang 

mendalam. 

Menunjukkan 

pencantuman 

banyak konten 

dan 

menunjukkan 

pengembangan 

dari banyak 

ide. 

Menunjukkan 

pencantuman 

konten minimal 

(sub-bab luas 

permukaan dan 

volume) dan 

berusaha 

mengembangkan 

beberapa ide. 

Sedikit 

konten yang 

dicantumka

n dan tidak 

tampak 

perluasan 

ide. 

Kata Kunci Semua ide 

ditulis dalam 

bentuk kata 

kunci. 

Ide ditulis 

dengan kata 

kunci berupa 

kata dan frasa. 

Ide ditulis dalam 

bentuk kalimat. 
Ide ditulis 

dalam 

bentuk 

paragraf. 

Warna Menggunakan 

lebih dari satu 

warna; setiap 

cabang utama 

menggunakan 

warna yang 

berbeda; 

informasi yang 

berkaitan erat 

mempunyai 

warna yang 

sama. 

Menggunakan 

lebih dari satu 

warna; 

informasi yang 

berkaitan erat 

mempunyai 

warna yang 

sama. 

Berusaha 

menggunakan 

lebih dari satu 

warna, namun 

penggunaannya 

belum tepat 

(informasi yang 

berkaitan tidak 

mempunyai 

warna yang 

sama). 
 

Sedikit 

menggunaka

n warna/ 

menggunaka

n hanya satu 

warna. 
 

Gambar Gambar 

menonjol dan 

memahamkan/ 

memperjelas 

ide. 

Ada gambar 

dan gambar 

berkaitan 

dengan ide. 

Ada gambar, 

tetapi tidak 

berkaitan dengan 

ide. 

Tidak ada 

gambar 

untuk 

menggamba

rkan ide. 

Cabang Semuanya 

melengkung; 

menyebar ke 

segala arah; 

mengecil atau 

menyempit 

pada ujung; 

kemiringan 

Sebagian besar 

melengkung; 

menyebar ke 

segala arah; 

tebal di 

pangkal dan 

mengecil atau 

menyempit 

Melengkung; 

menyebar ke 

segala arah. 

Tidak 

melengkung

. 
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tidak terlalu 

curam (maks. 

45°). 

pada ujung. 

Sumber: Adaptasi Rubric for Mind Map From Hilary McLeod: 2014 

B. Pertemuan II 

Evaluasi: 

Mind map buatan siswa pada pertemuan II masih kurang baik. Bagian yang 

harus diperbaiki adalah terkait materi yang dirangkum, penggunaan kata kunci, 

penggunaan gambar, pemakaian warna, dan kertas yang digunakan. Ada 15 

siswa yang tidak mengumpulkan mind map. Saat ditanya alasannya ada yang 

menjawab belum memahami tugas, yakni merangkum materi prisma dan limas, 

namun mereka merangkum materi bangun ruang. Sehingga pada cabang 

utama terdapat prisma, limas, kubus, dan balok. 15 dari 23 siswa belum 

menggunakan kata kunci dengan efektif. Kata kunci yang digunakan pada 

mind map pun bukan berupa kata, namun berupa kalimat. Bahkan ada yang 

berbentuk paragraf. Gambar yang digunakan siswa pun kebanyakan tidak 

mewakili ide yang terkait dengan materi prisma dan limas. Siswa sudah 

berusaha menggunakan beberapa warna, namun 10 dari 23 siswa belum tepat 

dalam pemakaian warna. Ada pula siswa yang masih menggunakan dan ada 

pula siswa yang menggunakan kertas bergaris, bukan polos. 

Solusi: 

1. Menjelaskan kembali ketentuan pembuatan mind map dan cara 

penggunaan mind map untuk belajar. 

2. Menyediakan spidol warna. 

Berikut ini adalah penilaian mind map buatan siswa berdasarkan rubrik 

penilaian mind map. 

No

. 

Kode 

Siswa 

Kriteria Rata-

rata 
Nilai Keterangan 

A B C D E F 

1. EK-01 4 2 3 3 3 3 3,0 75 Cukup baik 

2. EK-02 2 2 3 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

3. EK-03 - - - - - - - - - 

4. EK-04 4 3 3 4 3 3 3,3 83 Baik 
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5. EK-05 4 2 3 2 3 2 2,7 67 Cukup baik 

6. EK-06 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

7. EK-07 4 2 2 3 3 3 2,8 71 Cukup baik 

8. EK-08 4 2 3 3 3 3 3,0 75 Baik 

9. EK-09 4 2 2 3 3 2 2,7 67 Cukup baik 

10. EK-10 4 2 2 1 3 2 2,3 58 Cukup baik 

11. EK-11 - - - - - - - - - 

12. EK-12 - - - - - - - - - 

13. EK-13 4 2 2 1 3 2 2,3 58 Cukup baik 

14. EK-14 4 2 3 3 4 3 3,2 79 Baik 

15. EK-15 4 3 3 4 3 4 3,5 88 Baik 

16. EK-16 - - - - - - - - - 

17. EK-17 4 3 2 3 3 2 2,8 71 Cukup baik 

18. EK-18 4 3 3 2 3 2 2,8 71 Cukup baik 

19. EK-19 4 3 2 2 3 2 2,7 67 Cukup baik 

20. EK-20 - - - - - - - - - 

21. EK-21 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

22. EK-22 4 3 3 4 3 4 3,5 88 Baik 

23. EK-23 - - - - - - - - - 

24. EK-24 4 2 3 2 3 2 2,7 67 Cukup baik 

25. EK-25 - - - - - - - - - 

26. EK-26 4 3 2 3 3 2 2,8 71 Cukup baik 

27. EK-27 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

28. EK-28 - - - - - - - - - 

29. EK-29 - - - - - - - - - 

30. EK-30 - - - - - - - - - 

31. EK-31 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

32. EK-32 - - - - - - - - - 

33. EK-33 - - - - - - - - - 

34. EK-34 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

35. EK-35 - - - - - - - - - 

36. EK-36 4 3 3 3 3 4 3,3 83 Baik 

37. EK-37 - - - - - - - - - 

38. EK-38 - - - - - - - - - 

Nilai Tertinggi 3,5 87,5  

Nilai Terendah 2,3 58,3  

Rata-rata 2,8 70,1  

Varians 1,32 79,94  

Persentase Siswa yang Membuat Mind Map 60,53%  

Kriteria Penilaian: 

e) Sangat Baik : 3≤ x ≤ 4 

f) Baik : 2 ≤ x < 3 

g) Cukup Baik : 1≤ x < 2 

h) Kurang Baik : 0 ≤ x < 1 
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C. Pertemuan III 

Pada pertemuan III, siswa yang diminta mengumpulkan mind map untuk 

dievaluasi dan diketahui siswa yang belum membuat mind map. Dari 15 siswa, 

12 mengumpulkan dan 3 yang tidak mengumpulkan. Guru menyampaikan 

hasil evaluasi mind map pada pertemuan II ke siswa. Guru membagikan 

kembali mind map untuk diperbaiki dan menekankan siswa untuk membaca 

materi di buku paket dalam membuat mind map. Selanjutnya mind map 

dikembalikan pada siswa agar dapat digunakan untuk belajar mempersiapkan 

tes. Siswa diminta membawa mind map untuk dikumpulkan setelah tes. 

Berikut ini adalah hasil evaluasi mind map akhir siswa yang dikumpulkan 

setelah tes. 

No

. 

Kode 

Siswa 

Kriteria Rata-

rata 
Nilai Keterangan 

A B C D E F 

1. EK-01 4 2 3 3 3 3 3,0 75 Cukup baik 

2. EK-02 2 2 3 2 3 2 2,3 58 Cukup baik 

3. EK-03 4 3 2 2 3 2 2,7 67 Cukup baik 

4. EK-04 4 3 3 4 3 3 3,3 83 Baik 

5. EK-05 4 2 3 2 3 2 2,7 67 Cukup baik 

6. EK-06 4 2 2 3 3 3 2,8 71 Cukup baik 

7. EK-07 4 2 3 3 3 3 3,0 75 Cukup baik 

8. EK-08 4 3 3 4 3 3 3,3 83 Baik 

9. EK-09 4 2 2 3 3 2 2,7 67 Cukup baik 

10. EK-10 4 2 3 1 3 2 2,5 63 Cukup baik 

11. EK-11 4 2 1 4 3 3 2,8 71 Cukup baik 

12. EK-12 4 2 3 2 4 1 2,7 67 Cukup baik 

13. EK-13 4 2 2 1 3 2 2,3 58 Cukup baik 

14. EK-14 4 2 3 3 4 3 3,2 79 Baik 

15. EK-15 4 3 3 4 3 4 3,5 88 Baik 

16. EK-16 - - - - - - - - - 

17. EK-17 4 3 2 3 3 2 2,8 71 Cukup baik 

18. EK-18 4 3 3 2 3 2 2,8 71 Cukup baik 

19. EK-19 4 3 2 2 3 2 2,7 67 Ukup baik 

20. EK-20 2 3 2 3 2 2 2,3 58 Cukup baik 

21. EK-21 4 3 2 3 3 2 2,8 71 Cukup baik 

22. EK-22 4 3 3 4 3 4 3,5 88 Baik 

23. EK-23 4 3 2 3 3 3 3,0 75 Cukup baik 

24. EK-24 4 2 3 2 3 2 2,7 67 Cukup baik 

25. EK-25 4 3 3 2 3 3 3,0 75 Cukup baik 

26. EK-26 4 3 2 3 3 2 2,8 71 Cukup baik 
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27. EK-27 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

28. EK-28 4 3 2 2 3 2 2,7 67 Cukup baik 

29. EK-29 4 4 3 3 3 1 3,0 75 Cukup baik 

30. EK-30 4 3 2 3 3 2 2,8 71 Cukup baik 

31. EK-31 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

32. EK-32 - - - - - - - - - 

33. EK-33 4 3 3 4 3 3 3,3 83 Baik 

34. EK-34 4 2 2 2 3 2 2,5 63 Cukup baik 

35. EK-35 4 3 3 4 3 4 3,5 88 Baik 

36. EK-36 4 4 3 4 4 4 3,8 96 Baik 

37. EK-37 4 2 3 2 3 3 2,8 71 Cukup baik 

38. EK-38 4 2 3 2 4 1 2,7 67 Cukup baik 

Nilai Tertinggi 3,8 96  

Nilai Terendah 2,3 58,3  

Rata-rata 2,9 72  

Varians 0,1 80,1  

Persentase Siswa yang Membuat Mind Map 94,74%  

 

Kriteria Penilaian: 

a) Sangat Baik : 3≤ x ≤ 4 

b) Baik : 2 ≤ x < 3 

c) Cukup Baik : 1≤ x < 2 

d) Kurang Baik : 0 ≤ x < 1 

 

D. Perhitungan Persentase Pencapaian Tiap Indikator Penilaian Mind Map 

Kode Indikator 

Jumlah Siswa 

% 
Level 4 

(Sangat 

Baik) 

Level 3 

(Baik) 

Level 2 

(Cukup 

baik) 

Level 1 

(Kurang 

baik) 

A Kertas 33 0 2 0 94 

B Kedalaman materi 2 16 17 0 63 

C Kata Kunci 0 20 14 1 62 

D Warna 8 10 15 2 65 

E Gambar 4 30 1 0 75 

F Cabang 4 10 18 3 59 
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Lampiran 62 

HASIL TES HASIL BELAJAR MATERI PRISMA DAN LIMAS 

 

No. KODE SISWA NILAI KETERANGAN 

1. EK-01 73 Tuntas 

2. EK-02 79 Tuntas 

3. EK-03 60 Tidak Tuntas 

4. EK-04 96 Tuntas 

5. EK-05 68 Tidak Tuntas 

6. EK-06 79 Tuntas 

7. EK-07 100 Tuntas 

8. EK-08 76 Tuntas 

9. EK-09 73 Tuntas 

10. EK-10 84 Tuntas 

11. EK-11 81 Tuntas 

12. EK-12 91 Tuntas 

13. EK-13 86 Tuntas 

14. EK-14 94 Tuntas 

15. EK-15 86 Tuntas 

16. EK-16 81 Tuntas 

17. EK-17 84 Tuntas 

18. EK-18 79 Tuntas 

19. EK-19 84 Tuntas 

20. EK-20 64 Tidak Tuntas 

21. EK-21 86 Tuntas 

22. EK-22 94 Tuntas 

23. EK-23 91 Tuntas 

24. EK-24 80 Tuntas 

25. EK-25 86 Tuntas 

26. EK-26 84 Tuntas 

27. EK-27 76 Tuntas 

28. EK-28 73 Tuntas 

29. EK-29 94 Tuntas 

30. EK-30 73 Tuntas 

31. EK-31 79 Tuntas 

32. EK-32 76 Tuntas 

33. EK-33 70 Tuntas 

34. EK-34 81 Tuntas 

35. EK-35 100 Tuntas 

36. EK-36 100 Tuntas 

37. EK-37 94 Tuntas 

38. EK-38 97 Tuntas 

Rata-rata 82,9 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 60 

Persentse Ketuntasan 92% 
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Lampiran 63 

HASIL TES KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

MATERI PRISMA DAN LIMAS 

 

NO. KODE SISWA NILAI KETERANGAN 

1. EK-01 72 Tuntas 

2. EK-02 80 Tuntas 

3. EK-03 45 Tidak Tuntas 

4. EK-04 81 Tuntas 

5. EK-05 55 Tidak Tuntas 

6. EK-06 66 Tidak Tuntas 

7. EK-07 90 Tuntas 

8. EK-08 75 Tuntas 

9. EK-09 71 Tuntas 

10. EK-10 74 Tuntas 

11. EK-11 78 Tuntas 

12. EK-12 71 Tuntas 

13. EK-13 81 Tuntas 

14. EK-14 80 Tuntas 

15. EK-15 73 Tuntas 

16. EK-16 88 Tuntas 

17. EK-17 78 Tuntas 

18. EK-18 70 Tuntas 

19. EK-19 75 Tuntas 

20. EK-20 73 Tuntas 

21. EK-21 81 Tuntas 

22. EK-22 90 Tuntas 

23. EK-23 86 Tuntas 

24. EK-24 70 Tuntas 

25. EK-25 86 Tuntas 

26. EK-26 75 Tuntas 

27. EK-27 73 Tuntas 

28. EK-28 72 Tuntas 

29. EK-29 73 Tuntas 

30. EK-30 72 Tuntas 

31. EK-31 73 Tuntas 

32. EK-32 64 Tidak Tuntas 

33. EK-33 66 Tidak Tuntas 

34. EK-34 86 Tuntas 

35. EK-35 90 Tuntas 

36. EK-36 90 Tuntas 

37. EK-37 90 Tuntas 

38. EK-38 78 Tuntas 

Rata-rata 76,1 

Nilai Tertinggi 100 

Nilai Terendah 45 

Persentase Ketuntasan 86,8% 
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Lampiran 64 

HASIL ANGKET KEMANDIRIAN BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA 

 

No. KODE SISWA SKOR PERSENTASE KETERANGAN 

1. EK-01 93 69 TINGGI 

2. EK-02 72 53 RENDAH 

3. EK-03 101 75 TINGGI 

4. EK-04 94 70 TINGGI 

5. EK-05 88 65 SEDANG 

6. EK-06 109 81 SANGAT TINGGI 

7. EK-07 100 74 TINGGI 

8. EK-08 99 73 TINGGI 

9. EK-09 97 72 TINGGI 

10. EK-10 72 53 RENDAH 

11. EK-11 105 78 TINGGI 

12. EK-12 95 70 TINGGI 

13. EK-13 101 75 TINGGI 

14. EK-14 106 79 TINGGI 

15. EK-15 104 77 TINGGI 

16. EK-16 97 72 TINGGI 

17. EK-17 86 64 SEDANG 

18. EK-18 101 75 TINGGI 

19. EK-19 106 79 TINGGI 

20. EK-20 99 73 TINGGI 

21. EK-21 104 77 TINGGI 

22. EK-22 97 72 TINGGI 

23. EK-23 90 67 SEDANG 

24. EK-24 91 67 TINGGI 

25. EK-25 97 72 TINGGI 

26. EK-26 93 69 TINGGI 

27. EK-27 77 57 SEDANG 

28. EK-28 73 54 SEDANG 

29. EK-29 104 77 TINGGI 

30. EK-30 104 77 TINGGI 

31. EK-31 80 59 SEDANG 

32. EK-32 85 63 SEDANG 

33. EK-33 102 76 SEDANG 

34. EK-34 92 68 TINGGI 

35. EK-35 104 77 TINGGI 

36. EK-36 118 87 SANGAT TINGGI 

37. EK-37 104 77 TINGGI 

38. EK-38 83 61 SEDANG 

Tertinggi 118 87 SANGAT TINGGI 

Terendah 72 53 RENDAH 
Rata-rata 95,34 70,62 TINGGI 
Persentase 

Ketuntasan 

94,74% 
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Lampiran 65 

 

PERHITUNGAN PERSENTASE PENCAPAIAN TIAP INDIKATOR 

KEMANDIRIAN BELAJAR 

1. Inisiatif belajar 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

28.  Saya belajar matematika hanya saat 

diperintah orang tua untuk belajar. 
0 2 7 22 7 149 

29.  Di waktu senggang saya suka 

mengerjakan soal-soal matematika. 
5 15 12 5 1 132 

30.  Sebelum pembelajaran matematika di 

sekolah, saya selalu belajar dan atau 

menghafalkan bahan pelajaran 

matematika yang akan dipelajari. 

6 18 7 3 4 133 

31.  Saya selalu mengerjakan tugas yang 

diberikan guru di rumah secara 

mandiri atau berdiskusi dengan teman.     

7 23 3 4 0 144 

32.  Saya suka membuat ringkasan 

matematika dalam bentuk mind map. 
5 17 9 5 0 130 

33.  Saya mencatat hal-hal yang saya 

anggap penting dari penjelasan guru. 
9 24 0 2 2 147 

34.  Saya aktif berpendapat dalam 

kelompok. 
9 15 8 4 0 137 

35.  Saat saya tidak paham suatu materi, 

dan sudah bertanya kepada teman 

tetapi masih belum menemukan 

jawaban yang sesuai, saya tidak akan 

bertanya pada guru karena saya malu. 

5 10 4 14 5 118 

36.  Saya takut dianggap bodoh jika 

bertanya pada teman tentang hal yang 

belum jelas 

3 5 7 14 8 130 

 

Butir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Skor 149 132 133 144 130 147 137 118 130 

Jumlah 1220 

Persentase 100
3895

1220



% 35,71 % 
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2. Mendiagnosis keutuhan belajar 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

37.  Saya hanya belajar matematika 

menjelang ujian. 
2 6 5 16 8 133 

38.  Saya antusias belajar matematika 

karena belajar matematika penting 

untuk saya. 

5 20 9 3 0 138 

39.  Saya bisa berkonsentrasi dengan baik 

saat belajar. 
5 25 5 1 2 144 

 

Butir 10 11 12 

Skor 149 132 133 

Jumlah 415 

Persentase 100
3835

415



% 81,72 % 

 

3. Menetapkan target dan tujuan belajar 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

40.  Saya menetapkan nilai minimal yang 

ingin saya capai pada pembelajaran 

prisma dan limas. 

6 18 7 5 0 133 

 

Butir 13 

Skor 133 

Jumlah 133 

Persentase 100
3815

133



% 70 % 
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4. Memonitor, mengatur, dan mengontrol 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

41.  Saya menilai proses belajar yang 

sudah saya lakukan  

mampu untuk mencapai target belajar 

saya. 

6 20 9 3 0 143 

42.  Saya memantau nilai yang saya 

peroleh untuk mengetahui peningkatan 

atau penurunannya. 

5 21 11 1 0 144 

43.  Saya sering begadang karena harus 

menyelesaikan tugas  

yang harus dikumpulkan keesokan 

harinya. 

3 13 7 10 4 110 

44.  Saat guru menjelaskan materi 

pelajaran saya menyimak dan 

mengkonsentrasikan pikiran saya pada 

penjelasan guru. 

11 22 3 0 1 153 

45.  Saat belajar saya hanya terfokus 

dengan materi yang sedang saya 

pelajari, tidak mengaitkannya dengan 

materi yang sudah saya pelajari. 

4 14 12 6 2 102 

 

Butir 14 15 16 17 18 

Skor 143 144 110 153 102 

Jumlah 415 

Persentase 100
3855

652



% 63,68 % 

 

5. Memandang kesulitan sebagai tantangan 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

46.  Saat mencoba menyelesaikan soal, 

saya sering tidak tidak tuntas atau 

tidak selesai. 

7 15 10 5 1 92 

 

Butir 19 

Skor 92 

Jumlah 92 

Persentase 100
3815

92



% 42,48 % 
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6. Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

47.  Saya memanfaatkan buku-buku 

untuk meningkatkan pemahaman 

matematika terkait prisma dan limas. 

5 24 4 5 0 143 

 

Butir 20 

Skor 143 

Jumlah 143 

Persentase 100
3815

143



% 26,75 % 

 

7. Memilih dan menetapkan strategi belajar 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

48.  Saya mengetahui gaya belajar apa 

yang sesuai dengan diri saya. 
9 18 4 5 1 140 

49.  Saya belajar prisma dan limas sesuai 

dengan gaya belajar saya. 
4 26 4 0 3 139 

50.  Saya tidak mempunyai trik khusus 

dalam belajar prisma dan limas. 
7 7 12 11 1 106 

51.  Saat membuat jadwal belajar 

matematika mempertimbangkan 

tingkat kesulitan materi. 

7 20 9 1 1 145 

 

Butir 21 22 23 24 

Skor 140 139 106 145 

Jumlah 530 

Persentase 100
3845

530



% 74,69 % 
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8. Mengevaluasi proses dan hasil belajar 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

52.  Saya memanfaatkan buku-buku 

untuk meningkatkan pemahaman 

matematika terkait prisma dan limas. 

7 26 2 2 0 149 

 

Butir 25 

Skor 149 

Jumlah 149 

Persentase 100
3815

149



% 42,78 % 

 

9. Self eficacy 

No Pernyataan 
Jumlah Siswa yang Memilih 

Skor 
SS S R TS STS 

53.  Saya berusaha memecahkan masalah 

pada materi prisma dan limas secara 

mandiri saat tes. 

11 18 6 1 2 149 

54.  saya yakin dengan jawaban saya 

sendiri pada saat mengerjakan soal-

soal materi prisma dan limas. 

7 14 15 2 0 140 

 

Butir 26 27 

Skor 149 140 

Jumlah 289 

Persentase 100
3825

289



% 05,76 % 
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Lampiran 66 

 

A. HASIL WAWANCARA TERKAIT PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

KELAS VIII SMP NEGERI 4 BATANG 

 

Peneliti melaksanakan observasi pada Jum‟at, 9 Januari 2015 di SMPN 4 

Batang. Sekolah tersebut pada semester Gasal 2014/ 2015 menerapkan Kurikulum 

2013 untuk kelas VII dan VIII (kelas IX menggunakan KTSP). Namun, pada 

semester genap kembali menggunakan KTSP. 

Saat observasi, peneliti juga mewawancarai guru matematika kelas VIII 

yakni, Bapak Achmad Setiono, S. Pd. Berdasarkan keterangan dari Bapak Achmad 

Setiono diketahui bahwa KKM individual untuk garis singgung adalah 75, 

sedangkan KKM klasikalnya adalah 85%. Model pembelajaran yang biasa 

digunakan saat ini adalah Number Head Together. Saat pembelajaran siswa 

melakukan diskusi dalam kelompok. Kemudian siswa yang bernomor sama 

mewakili kelompoknya untuk mengerjakan soal di depan kelas. Model Problem 

Based Learning (PBL) sudah pernah dilaksanakan saat kurikulum 2013 dilaksanakan 

pada semester gasal. Namun dalam pelaksanaan masih kondisional. 

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui pula bahwa siswa kesulitan dalam 

menentukan luas permukaan kubus dan balok. Alat peraga yang ada di sekolah 

terkait materi kubus dan balok adalah jaring-jaring kubus dan balok yang dibuat 

siswa. Namun, alat peraga tersebut sudah banyak yang rusak. Materi lain yang sulit 

bagi siswa adalah materi limas. 

Selain itu didapat pula informasi tentang keterampilan problems solving 

siswa. Keterampilan problems solving siswa dalam soal-soal pemecahan masalah 

berkategori sedang. Secara umum setiap kelas kurang dari 50% siswa yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan untuk kemandirian belajar siswa 

berkategori sedang (cukup baik). Hal ini terlihat dari mayoritas siswa selalu 

mengerjakan tugas dan tidak mencontek. 

Batang, 9 Januari 2015 

Guru matematika, 

 

Achmad Setiono, S. Pd          
NIP 19590907 1983011 002 



519 
 

 

B. HASIL WAWANCARA 

Siswa 1 

P: Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakan tes? 

J:  Tidak. Karena sudah dapat memahami materi yang sudah diajarkan walaupun 

kadang merasa kesulitan. 

P: Apakah penggunaan LKS dan LTS memudahkanmu dalam memahami materi 

prisma dan limas? 

J:  Membantu. Karena dapat memecahkan sebuah masalah dalam soal-soal yang 

diberikan dan dapat mengetahui r mus-rumus yang akan digunakan dalam 

menjawab soal yang diberikan. 

P: Apakah soal-soal dalam LTS menarik dan menantang untuk diselesaikan? 

J: Menarik. Karena soal yang sulit merupakan sebuah tantangan atau misi yang 

harus diselesaikan dengan menggunakan suatu rumus tertentu. 

P: Apakah mind map membantumu dalam belajar? Berikan alasanmu! 

J: Iya. Karena membantu dalam belajar dan memudahkan menghafal berbagai rumus. 

P: Apakah saat membuat mind map kamu membaca materi  prisma dan limas dalam 

buku paket? 

J:  Membaca. Agar dapat memahami materi yang sedang atau sudah diajarkan. 

P:  Apakah kamu mau jika untuk pembelajaran selanjutnya menggunakan mind map? 

Berikan alasanmu! 

J:  Mau, karena lebih mudah untuk memahami berbagai macam rumus secara singkat 

dan jelas. 

P: Bagaimana pesan dan kesanmu terhadap pembelajaran selama ini? Apakah pada 

pembelajaran selanjutnya ingin menggunakan pembelajaran yang telah kita 

lakukan atau pembelajaran biasa? 

J:  Kesan: pembelajaran yang telah dilaksanakan itu menyenangkan dan saya ingin 

metode pembelajaran seperti itu dilaksanakan kembali agar mudah dalam 

memecahkan suatu persoalan. Dari semua pembelajaran yang telah diberikan, 

saya lebih menyukai metode pembelajaran yang dilaksanakan kemarin daripada 

metode pembelajaran seperti biasa. 

 

Siswa 2 

P: Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakan tes? 

J: Ya, kesulitan karena di tes soalnya susah-susah dan saya jadi bingung sendiri. 

P: Apakah penggunaan LKS dan LTS memudahkanmu dalam memahami materi 

prisma dan limas? 

J: Ya, membantu. Karena bisa saling tanya teman. 

P: Apakah soal-soal dalam LTS menarik dan menantang untuk diselesaikan? 

J: Menantang dan susah karena ada soal yang mudah dan ada yang soal sulit sekali. 

P: Apakah mind map membantumu dalam belajar? Berikan alasanmu! 
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J: Tidak, karena saya tidak bisa mengerjakan sendiri dan harus dibimbing guru. 

P: Apakah saat membuat mind map kamu membaca materi  prisma dan limas dalam 

buku paket? 

J: Ya, karena materi di dalam buku paket bisa membantu saya bisa mengerti dan 

mengerjakan. 

P: Apakah kamu mau jika untuk pembelajaran selanjutnya menggunakan mind map? 

Berikan alasanmu! 

J: Tidak, karena susah membuat mind map. 

P: Bagaimana pesan dan kesanmu terhadap pembelajaran selama ini? Apakah pada 

pembelajaran selanjutnya ingin menggunakan pembelajaran yang telah kita 

lakukan atau pembelajaran biasa? 

J: Saya tidak suka, karena pelajaran yang diajarkan tidak dijelaskan semua. 

Siswa 3 

P: Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakan tes? 

J: Ya, karena susah, sulit, hard, dan bingung dengan pertanyaannya. 

P: Apakah penggunaan LKS dan LTS memudahkanmu dalam memahami materi 

prisma dan limas? 

J: Membantu, karena mudah hafal dan mudah dipahami. 

P: Apakah soal-soal dalam LTS menarik dan menantang untuk diselesaikan? 

J: Menarik, karena membantu saya supaya tidak malas berpikir. 

P: Apakah mind map membantumu dalam belajar? Berikan alasanmu! 

J: Menurut saya membuat mind map itu membantu belajar saya, alasan: karena lebih 

singkat dan mudah dipahami. 

P: Apakah saat membuat mind map kamu membaca materi  prisma dan limas dalam 

buku paket? 

J: Iya, karena mind map itu ringkasan untuk mempermudah belajar. 

P: Apakah kamu mau jika untuk pembelajaran selanjutnya menggunakan mind map? 

Berikan alasanmu! 

J: Iya, karena belajar mind map itu lebih mudah dan singkat. 

P: Bagaimana pesan dan kesanmu terhadap pembelajaran selama ini? Apakah pada 

pembelajaran selanjutnya ingin menggunakan pembelajaran yang telah kita 

lakukan atau pembelajaran biasa? 

J: Menyenangkan, saya ingin belajar seperti itu, karena lebih mudah dipahami. 

Karena tidak membosankan. 

Siswa 4 

P: Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakan tes? 

J: Kesulitan, karena saya belum memahami materinya dan masih ada materi yang 

belum diterangkan/ dijelaskan. 

P: Apakah penggunaan LKS dan LTS memudahkanmu dalam memahami materi 

prisma dan limas? 
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J: Membantu, karena pembelajaran sambil diterangkan apabila siswa belum jelas. 

P: Apakah soal-soal dalam LTS menarik dan menantang untuk diselesaikan? 

J: Soal yang diberikan menurut saya sangat menantang, karena saya tidak tahu 

jawabannya dan saya belum belajar. 

P: Apakah mind map membantumu dalam belajar? Berikan alasanmu! 

J: Menurut saya mind map dapat membantu proses belajar matematika karena dalam 

mind map kita mudah mengenal bangun datar dengan volume, dll. 

P: Apakah saat membuat mind map kamu membaca materi  prisma dan limas dalam 

buku paket? 

J: Tidak, karena sulit dipahami. 

P: Apakah kamu mau jika untuk pembelajaran selanjutnya menggunakan mind map? 

Berikan alasanmu! 

J: Sebaiknya dilanjutkan karena dengan mind map siswa dapat mudah memahami 

materi tersebut. 

P: Bagaimana pesan dan kesanmu terhadap pembelajaran selama ini? Apakah pada 

pembelajaran selanjutnya ingin menggunakan pembelajaran yang telah kita 

lakukan atau pembelajaran biasa? 

J: Menurut saya pembelajaran yang diajarkan sangat membantu siswa dan sangat 

menyenangkan. Saya sangat setuju apabila pembelajaran ini dilanjutkan. 

 

Siswa 5 

P: Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakan tes? 

J: Tidak, karena saya telah memahami materi yang telah diajarkan. 

P: Apakah penggunaan LKS dan LTS memudahkanmu dalam memahami materi 

prisma dan limas? 

J: Membantu, karena dapat menguasai soal-soal dan rumus. 

P: Apakah soal-soal dalam LTS menarik dan menantang untuk diselesaikan? 

J: Iya, menarik. Karena dapat melatih kemampuan dan berbagai soal-soal. 

P: Apakah mind map membantumu dalam belajar? Berikan alasanmu! 

J: Iya, sangat membantu. Karena mind map merupakan ringkasan atau materi pokok 

dalam pembelajaran. 

P: Apakah saat membuat mind map kamu membaca materi  prisma dan limas dalam 

buku paket? 

J: Iya, karena tanpa membaca materi, saya tidak akan bisa membuat mind map dan 

tidak mengetahui isi materi. 

P: Apakah kamu mau jika untuk pembelajaran selanjutnya menggunakan mind map? 

Berikan alasanmu! 

J: Iya, saya mau. Karena mind map dapat membantu dan mempermudah dalam 

pembelajaran. 
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P: Bagaimana pesan dan kesanmu terhadap pembelajaran selama ini? Apakah pada 

pembelajaran selanjutnya ingin menggunakan pembelajaran yang telah kita 

lakukan atau pembelajaran biasa? 

J: Pembelajaran yang diajarkan menyenangkan dan kita dapat menguasai soal-soal 

atau materi-materi tersebut. Metode pembelajaran seperti ini karena dapat 

mempermudah dalam memecahkan suatu masalah. 

 

Siswa 6 

P: Apakah kamu kesulitan dalam mengerjakan tes? 

J: Tidak, karena saya sudah memahami apa yang akan diteskan. 

P: Apakah penggunaan LKS dan LTS memudahkanmu dalam memahami materi 

prisma dan limas? 

J: Iya, karena lebih mudah memahami menggunakan LTS dan LKS. 

P: Apakah soal-soal dalam LTS menarik dan menantang untuk diselesaikan? 

J: Iya, karena membuat saya tertantang untuk menyelesaikan soal tersebut. 

P: Apakah mind map membantumu dalam belajar? Berikan alasanmu! 

J:  Iya, karena lebih mudah memahami materi menggunakan mind map.  

P: Apakah saat membuat mind map kamu membaca materi  prisma dan limas dalam 

buku paket? 

J:  Iya, karena sulit membuat mind map jika tidak melihat materi. 

P: Apakah kamu mau jika untuk pembelajaran selanjutnya menggunakan mind map? 

Berikan alasanmu! 

J:  Iya, karena mind map sangat membantu saya dalam memahami materi prisma dan 

limas. 

P: Bagaimana pesan dan kesanmu terhadap pembelajaran selama ini? Apakah pada 

pembelajaran selanjutnya ingin menggunakan pembelajaran yang telah kita 

lakukan atau pembelajaran biasa? 

J:  Menyenangkan, saya ingin pembelajaran berikutnya menggunakan teknik seperti 

ini. Soal-soalnya lebih menarik daripada soal-soal yang berada di buku.  
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Lampiran 67 

 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST HASIL BELAJAR 

 

Uji normalitas data tes hasil belajar materi prisma dan limas yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alat bantu 

program SPSS16.0. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: 

0H : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria pengujian hipotesis: 

Terima 0H  apabila signifikansi > 0,05, artinya data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal (Sukestiyarno, 2012:39). 

Output SPSS: 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

THB .100 38 .200
*
 .971 38 .427 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

Analisis hasil: 

Pada output di atas diperoleh signifikansi = 0,200 = 20% > 5 % sehingga 0H  

diterima. Sehingga, disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 68 

 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST KEMAMPUAN  

PROBLEMS SOLVING 

 

Uji normalitas data hasil tes kemampuan problems solving yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alat bantu program 

SPSS16.0. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: 

0H : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria pengujian hipotesis: 

Terima 0H  apabila signifikansi > 0,05, artinya data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal (Sukestiyarno, 2012:39). 

Output SPSS: 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TKPS .135 38 .079 .923 38 .012 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

Analisis hasil: 

Pada output di atas diperoleh signifikansi = 0,079 = 7,9% > 5 % sehingga 0H  

diterima. Sehingga, disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 69 

 

UJI NORMALITAS DATA SKOR KEMANDIRIAN BELAJAR 

 

Uji normalitas data skor kemandirian belajar yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alat bantu program SPSS16.0. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah: 

0H : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

1H : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria pengujian hipotesis: 

Terima 0H  apabila signifikansi > 0,05, artinya data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal (Sukestiyarno, 2012:39). 

Output SPSS: 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KMD .140 38 .058 .938 38 .036 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

Analisis hasil: 

Pada output di atas diperoleh signifikansi = 0,058 = 5,8% > 5 % sehingga 0H  

diterima. Sehingga, disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 70 

UJI PROPORSI SATU PIHAK KANAN 

TES HASIL BELAJAR MATERI PRISMA DAN LIMAS 

Hipotesis sebagai berikut : 

%5,74:0 H  (artinya proporsi siswa yang diajar menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking yang memperoleh nilai tes 

mencapai KKM pada tes hasil belajar kurang dari atau sama 

dengan 74,5 %); 

dan 

%5,74:1 H  (artinya proporsi siswa yang diajar menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking yang memperoleh nilai tes 

mencapai KKM lebih dari 74,5 %). 

48,2
071,0

176,0

005,0

176,0

38

19,0

745,0921,0

38

)745,01(745,0

745,0
38

35

)1( 00

0
















n

n

x

z



 

Nilai 5,0z  diperoleh dari daftar normal baku, dengan = 5%, 5,0z  = 45,0z = 1,64. 

Kriteria pengujian: tolak 0H  jika  5,0zz , dalam hal lainnya 0H  diterima. 

Jelas ,64,148,2 5,0  zz
 
maka 0H  ditolak dan 1H  diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa proporsi siswa yang diajar dengan model PBL dengan teknik 

radiant thinking yang memperoleh nilai tes mencapai KKM, yakni 70 pada tes hasil 

belajar materi prisma dan limas lebih dari 74,5%, yakni sebesar 92,1% atau tuntas 

secara klasikal. 
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Lampiran 71 

UJI PROPORSI SATU PIHAK KANAN 

TES KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING MATERI PRISMA DAN LIMAS 

Hipotesis sebagai berikut : 

%5,74:0 H  (artinya proporsi siswa yang diajar menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking yang memperoleh nilai tes 

mencapai KKM pada tes kemampuan problems solving kurang dari 

atau sama dengan 74,5 %); 

dan 

%5,74:1 H  (artinya proporsi siswa yang diajar menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking yang memperoleh nilai tes 

mencapai KKM pada tes kemampuan problems solving lebih dari 

74,5 %). 
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Nilai 5,0z  diperoleh dari daftar normal baku, dengan = 5%, 5,0z  = 45,0z = 1,64. 

Kriteria pengujian: tolak 0H  jika  5,0zz , dalam hal lainnya 0H  diterima. 

Jelas ,64,173,1 5,0  zz
 
maka 0H ditolak dan 

1H  diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa proporsi siswa yang diajar dengan model PBL dengan teknik 

radiant thinking yang memperoleh nilai tes mencapai KKM, yakni 70 pada tes 

kemampuan problems solving materi prisma dan limas lebih dari 74,5%, yakni 

sebesar 86,8 % atau tuntas secara klasikal.  
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Lampiran 72 

UJI PROPORSI SATU PIHAK KANAN 

NILAI KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA 

 

Hipotesis sebagai berikut : 

%5,74:0 H  (artinya persentase siswa yang diajar menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking pada pengisian angket kemandirian 

yang memperoleh skor minimal berkategori sedang kurang dari 

atau sama dengan 74,5 %); 

dan 

%5,74:1 H  (artinya persentase siswa yang diajar menggunakan model PBL 

dengan teknik radiant thinking pada pengisian angket kemandirian 

yang memperoleh skor minimal berkategori sedang lebih dari 

74,5 %). 
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Nilai 5,0z  diperoleh dari daftar normal baku, dengan = 5%, 5,0z  = 45,0z = 1,64. 

Kriteria pengujian: tolak 0H  jika  5,0zz , dalam hal lainnya 0H  diterima. 

Jelas 64,184,2 5,0  zz maka 0H  ditolak. Berarti proporsi siswa yang diajar 

dengan model PBL dengan teknik radiant thinking yang memperoleh skor 

kemandirian belajar minimal berkategori sedang lebih dari 74,5% yakni sebesar 94,7 % 

atau tuntas secara klasikal. 
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Lampiran 73 

SK Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 74 

Surat Izin Observasi 
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Lampiran 75 

Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 76 

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 77 

 

PRESENSI PEMBELAJARAN SISWA 

KELAS EKSPERIMEN (VIII-D) 

NO. NAMA 
PERTEMUAN KE- 

1 2 3 

1 AGUNG WIBAWANTO SAPUTRO    

2 ANDI DWI SETIONO    

3 ANI SUPRIATIN    

4 ARIFA WIDYA MAULANI    

5 ASRUL DZIKIRUDIN    

6 BAGUS PERMADI    

7 BUDI SETIANTO  I  

8 DEVI IRAWATI    

9 DIANA INDASARI    

10 DIMAS SURYA NINGRAT    

11 DITA PUTRI SETYANI    

12 JAHRA JATI SUKMA    

13 JAWARA GIGIH PRATAMA    

14 LUQYANA ELFIRA SIKHU    

15 MARISA ULFA    

16 MAULANA SAMODRA    

17 MITRA MUHAMMAD DAVID    

18 MOHAMAD SUPRIYADI   S 

19 MOHAMMAD RISKI PRATAMA    

20 MUHAMMAD FARID RAFIF SETIAJI  I  

21 NAFILATUZ ZAHRA    

22 NEVANDIA FESTY ANJANI    

23 NIKMAH    

24 NUR ACHMAD ROMADHON    

25 NUR KHOMARIYAH    

26 PUGUH ADI PRAYOGA    

27 RAMA AFIANTO    

28 REZA ADITYA NUGROHO    

29 RIFKA AHMIDA ADZKIANNISA    

30 RIZQI FAHRADINA PUTRI    

31 SEPTA KURNIA PUTRATAMA    

32 SISMUNANJAT    

33 SRI LESTARI    

34 THOHA FAHRUROHMAN    

35 TITIK MUSFIROHTUN    

36 VIKI HIMATUL ULYA    

37 WAHYU HIDAYAT    

38 ZIQNI ILMA    
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PRESENSI TES KEMAMPUAN PROBLEMS SOLVING 

 

Kelas   : VIII-D    

Hari/ Tanggal : Sabtu, 30 Mei 2015 

 

NO. NAMA KEHADIRAN 

1 AGUNG WIBAWANTO SAPUTRO  

2 ANDI DWI SETIONO  

3 ANI SUPRIATIN  

4 ARIFA WIDYA MAULANI  

5 ASRUL DZIKIRUDIN  

6 BAGUS PERMADI  

7 BUDI SETIANTO  

8 DEVI IRAWATI  

9 DIANA INDASARI  

10 DIMAS SURYA NINGRAT  

11 DITA PUTRI SETYANI  

12 JAHRA JATI SUKMA  

13 JAWARA GIGIH PRATAMA  

14 LUQYANA ELFIRA SIKHU  

15 MARISA ULFA  

16 MAULANA SAMODRA  

17 MITRA MUHAMMAD DAVID  

18 MOHAMAD SUPRIYADI  

19 MOHAMMAD RISKI PRATAMA  

20 MUHAMMAD FARID RAFIF SETIAJI  

21 NAFILATUZ ZAHRA  

22 NEVANDIA FESTY ANJANI  

23 NIKMAH  

24 NUR ACHMAD ROMADHON  

25 NUR KHOMARIYAH  

26 PUGUH ADI PRAYOGA  

27 RAMA AFIANTO  

28 REZA ADITYA NUGROHO  

29 RIFKA AHMIDA ADZKIANNISA  

30 RIZQI FAHRADINA PUTRI  

31 SEPTA KURNIA PUTRATAMA  

32 SISMUNANJAT  

33 SRI LESTARI  

34 THOHA FAHRUROHMAN  

35 TITIK MUSFIROHTUN  

36 VIKI HIMATUL ULYA  

37 WAHYU HIDAYAT  

38 ZIQNI ILMA  
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PRESENSI TES HASIL BELAJAR DAN PENGISIAN ANGKET 

KEMANDIRIAN BELAJAR 

 

Kelas   : VIII-D    

Hari/ Tanggal : Senin, 9 Juni 2015 

 

NO. NAMA KEHADIRAN 

1 AGUNG WIBAWANTO SAPUTRO  

2 ANDI DWI SETIONO  

3 ANI SUPRIATIN  

4 ARIFA WIDYA MAULANI  

5 ASRUL DZIKIRUDIN  

6 BAGUS PERMADI  

7 BUDI SETIANTO  

8 DEVI IRAWATI  

9 DIANA INDASARI  

10 DIMAS SURYA NINGRAT  

11 DITA PUTRI SETYANI  

12 JAHRA JATI SUKMA  

13 JAWARA GIGIH PRATAMA  

14 LUQYANA ELFIRA SIKHU  

15 MARISA ULFA  

16 MAULANA SAMODRA  

17 MITRA MUHAMMAD DAVID  

18 MOHAMAD SUPRIYADI  

19 MOHAMMAD RISKI PRATAMA  

20 MUHAMMAD FARID RAFIF SETIAJI  

21 NAFILATUZ ZAHRA  

22 NEVANDIA FESTY ANJANI  

23 NIKMAH  

24 NUR ACHMAD ROMADHON  

25 NUR KHOMARIYAH  

26 PUGUH ADI PRAYOGA  

27 RAMA AFIANTO  

28 REZA ADITYA NUGROHO  

29 RIFKA AHMIDA ADZKIANNISA  

30 RIZQI FAHRADINA PUTRI  

31 SEPTA KURNIA PUTRATAMA  

32 SISMUNANJAT  

33 SRI LESTARI  

34 THOHA FAHRUROHMAN  

35 TITIK MUSFIROHTUN  

36 VIKI HIMATUL ULYA  

37 WAHYU HIDAYAT  

38 ZIQNI ILMA  
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PRESENSI PEMBELAJARAN SISWA 

KELAS UJI COBA-1 (VIII-B) 

NO NAMA 
PERTEMUAN KE- 

1 2 3 

1 AENI SAFITRI    

2 ALFARIS SETRIA NARINDRA R    

3 AMELIA FARAFIKA    

4 ANA VIANA    

5 AZIS MAULANA    

6 BAGUS DIKA PRAMUDYA    

7 BRIGADINI AYUNING PUTRI    

8 CHARISMA NOVA ANDRIYANI    

9 DIAH AYU ARIFIANTI    

10 DWI MAURRY SAPUTRI    

11 DWI OKTAVIANI    

12 EDI PURNOMO    

13 FAHRI KHUSAINI    

14 HENDRA PERMANA PUTRA    

15 IAN DWI NUGROHO    

16 IKHWAN KHOIRUL YAZID    

17 ISTIQOMAH    

18 LAELATUL ULUL ISMI    

19 MAHESA GINTING    

20 MARISA SALSABILLA    

21 MIA ALFIA    

22 MILA ROSITA    

23 MUHAMAD FARIZ ISKANDAR    

24 MUHAMMAD ALDA SETYAWAN    

25 MUHAMMAD IQBAL FATHONI    

26 MUKHAMAD FIRDAUS    

27 NADYA KHAIRUL NISA    

28 NURUL LATIFAH    

29 NURUL SAKINAH    

30 RIFFANDI    

31 RIZZA BAGUS SEPTIAN    

32 SALMA AYU LESTARI    

33 TONI RIYADI    

34 VANY GEBY INDRIYANI    

35 WIWIK INDAH DEWI    

36 YOLANDA MARCELLYANI    

 

 

 



537 
 

 

PRESENSI UJI COBA TKPS DAN ANGKET  

 

Kelas : VIII-B    

Hari/ Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015 

 

NO. NAMA KEHADIRAN 

1 AENI SAFITRI  

2 ALFARIS SETRIA NARINDRA R  

3 AMELIA FARAFIKA  

4 ANA VIANA  

5 AZIS MAULANA  

6 BAGUS DIKA PRAMUDYA  

7 BRIGADINI AYUNING PUTRI  

8 CHARISMA NOVA ANDRIYANI  

9 DIAH AYU ARIFIANTI  

10 DWI MAURRY SAPUTRI  

11 DWI OKTAVIANI  

12 EDI PURNOMO  

13 FAHRI KHUSAINI  

14 HENDRA PERMANA PUTRA  

15 IAN DWI NUGROHO  

16 IKHWAN KHOIRUL YAZID  

17 ISTIQOMAH  

18 LAELATUL ULUL ISMI  

19 MAHESA GINTING  

20 MARISA SALSABILLA  

21 MIA ALFIA  

22 MILA ROSITA  

23 MUHAMAD FARIZ ISKANDAR  

24 MUHAMMAD ALDA SETYAWAN  

25 MUHAMMAD IQBAL FATHONI  

26 MUKHAMAD FIRDAUS  

27 NADYA KHAIRUL NISA  

28 NURUL LATIFAH  

29 NURUL SAKINAH i 

30 RIFFANDI  

31 RIZZA BAGUS SEPTIAN  

32 SALMA AYU LESTARI  

33 TONI RIYADI  

34 VANY GEBY INDRIYANI  

35 WIWIK INDAH DEWI  

36 YOLANDA MARCELLYANI  
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PRESENSI PEMBELAJARAN SISWA  

KELAS UJI COBA-2 (VIII-E) 

NO NAMA 
PERTEMUAN KE- 

1 2 3 

1 ADITYA PUTRA    

2 AGIL INDRA KURNIAWAN    

3 AHMAD SODIQ ILHAMI    

4 AHMAT WAHYUDIN    

5 ANNISA SUCI ROSANA    

6 ATIKA KUSUMA RARAS    

7 AYU CANDRA PUSPITA  S  

8 AYU SAFITRI    

9 BAGUS PRASOJO    

10 BIMA CHAERLISHAN ALHUDA    

11 DILLA ERWINNA    

12 DONI SETIADI A   

13 ERIK SETIYORIO    

14 FERNANDO SETYO T    

15 FINKA SETYA HANDHINI    

16 HERRI IRAWAN    

17 LAILIYAH    

18 MUHAMMAD ALBAB FIRDAUS    

19 MUSTIKA SYLVIA NURUL W    

20 NIKMA NABILA   I 

21 NUR HOLISIN    

22 OKDIANI AURORA KHOIR S    

23 PUPUT NOVITA    

24 REZA MAHENDRA    

25 RIKA MARSELIANTI    

26 RISKI ROMADHON    

27 RIZQI MELINIA    

28 SAILA WIFQIA    

29 SANTI ANDINI YUNINGTYAS    

30 SETIAWATI    

31 SUSILOWATI    

32 SUSMANDOYO    

33 TIA SULISTYANI    

34 TINA KHUSNA    

35 WAHYU AGUNG PRAMUJA  A  

36 YANUA PRIHATI    
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PRESENSI UJI COBA THB  

 

Kelas : VIII-E    

Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Mei 2015 

 

NO. NAMA KEHADIRAN 

1 ADITYA PUTRA  

2 AGIL INDRA KURNIAWAN  

3 AHMAD SODIQ ILHAMI  

4 AHMAT WAHYUDIN  

5 ANNISA SUCI ROSANA  

6 ATIKA KUSUMA RARAS  

7 AYU CANDRA PUSPITA  

8 AYU SAFITRI  

9 BAGUS PRASOJO  

10 BIMA CHAERLISHAN ALHUDA  

11 DILLA ERWINNA  

12 DONI SETIADI  

13 ERIK SETIYORIO  

14 FERNANDO SETYO T  

15 FINKA SETYA HANDHINI  

16 HERRI IRAWAN  

17 LAILIYAH  

18 MUHAMMAD ALBAB FIRDAUS  

19 MUSTIKA SYLVIA NURUL W  

20 NIKMA NABILA  

21 NUR HOLISIN  

22 OKDIANI AURORA KHOIR S  

23 PUPUT NOVITA  

24 REZA MAHENDRA  

25 RIKA MARSELIANTI  

26 RISKI ROMADHON A 

27 RIZQI MELINIA  

28 SAILA WIFQIA  

29 SANTI ANDINI YUNINGTYAS  

30 SETIAWATI  

31 SUSILOWATI  

32 SUSMANDOYO  

33 TIA SULISTYANI  

34 TINA KHUSNA  

35 WAHYU AGUNG PRAMUJA  

36 YANUA PRIHATI  
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Lampiran 78 

Dokumentasi Foto Kegiatan Penelitian 

1. Kelas Uji Coba 1 (TKPS dan Angket) 

   

              Pembelajaran                                Uji Coba TKPS dan Angket 

2. Kelas Uji Coba 2 (THB) 

   

     Pembelajaran                                        Uji Coba THB 

3. Kelas Eksperimen 

 

Menyajikan Masalah 
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Mengorganisasikan Siswa dalam Kelompok 

 

         

Membimbing Kelompok 

         
Siswa Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok 

        

Mengevaluasi Jawaban Siswa 
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Lampiran 79 

LANGKAH UJI NORMALITAS DENGAN ALAT BANTU SPSS 16.0 

Berikut ini langkah pengujian normalitas data menggunakan alat bantu SPSS. 

1. Masukkan data dengan variabel yang sama pada kolom yang sama. 

2. Pada menu utama SPSS pilih analyze, descriptive statistics, lalu pilih explore. 

3. Masukkan data yang akan diuji normaitasnya ke dependent list . Lebih 

jelasnya lihat pada gambar berikut. 

 

4. Sebelum meng-klik OK, pada bagian display pilih both untuk menampilkan 

tabel statistik dan plots. Selanjutnya memilih jenis plots-nya. 

5. Klik Plots pada pilihan kanan centang Normality plots with tests, lalu klik 

continue. 
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6. Jendela explore akan tampak, klik OK, dan akan didapatkan hasil (output) 

sebagai berikut. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

UAS .045 260 .200
*
 .994 260 .326 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

  

 

7. Pengambilan kesimpulan. Dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada 

tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (5%), maka 

dapat disimpulkan bahwa distribusi variabel normal. Selain itu dapat dilihat 

pula dari grafik Q-Q Plot.. Pada data variabel yang cenderung berdistribusi 

normal akan menunjukkan bahwa diagram observed valuetidak jauh atau 

hampir berhimpit dengan garis diagonal normal (expected normal). 

 

 


