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ABSTRAK 

Sugito, Agus. 2009. Keefektifan Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC dengan 
Media Kartu Soal terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII Materi Volum 
Kubus dan Balok Tahun Pelajaran 2008/2009. Skripsi. Jurusan Matematika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Dr. Hardi Suyitno, M.Pd., Pembimbing II: Mulyono, S.Si., M.Si 
 
Kata kunci: pembelajaran kooperatif, pembelajaran kooperatif tipe CIRC, 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal, hasil belajar. 
 

Kebanyakan peserta didik memilih menghindari matematika karena 
menganggap matematika adalah sesuatu yang sulit terutama ketika dihadapkan 
dengan soal-soal pemecahan masalah. Pemilihan dan pengembangan model 
pembelajaran yang tepat akan menunjang pembelajaran yang efektif guna 
tercapainya tujuan pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang menunjang 
pembelajaran efektif adalah model pembelajaran kooperatif. Salah satu model 
pembelajaran kooperatif yang dapat dipilih dan dikembangkan adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal untuk materi volum kubus dan 
balok dapat mencapai ketuntasan belajar pada peserta didik kelas VIII dan untuk 
mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan 
media kartu soal untuk materi volum kubus dan balok lebih baik daripada 
pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas VIII.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VIII MTs 
Miftahul Khoirot Branjang Ungaran tahun pelajaran 2008/2009. Sampel dalam 
penelitian ini diambil secara random sampling dan terpilih kelas VIIIA sebagai 
kelas eksperimen dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar peserta didik  
kelas eksperimen sebesar 71,85 dan kelas kontrol sebesar 62.78. Dari hasil uji 
ketuntasan belajar dengan uji t dan uji proporsi diperoleh bahwa peserta didik 
kelas eksperimen telah mencapai ketuntasan belajar, baik ketuntasan individual 
maupun ketuntasan klasikal. Dari hasil uji perbedaan dua rata-rata, diperoleh 

tabelhitung t66.106.3t   sehingga Ho: 21    ditolak, berarti rata-rata hasil 
belajar peserta didik melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media 
kartu soal lebih baik daripada rata-rata hasil belajar peserta didik melalui 
pembelajaran konvensional.  

Simpulan yang diperoleh adalah pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
dengan media kartu soal untuk materi volum kubus dan balok dapat mencapai 
ketuntasan belajar pada peserta didik kelas VIII dan penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal untuk materi volum 
kubus dan balok lebih baik daripada pembelajaran konvensional pada peserta 
didik kelas VIII. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika memiliki peranan penting dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Matematika sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Sebagai mata pelajaran, matematika memiliki objek kajian yang 

abstrak, mendasarkan diri pada kesepakatan-kesepakatan, dan menggunakan 

pola pikir deduktif serta konsisten. Pendidikan matematika di sekolah akan 

mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan matematika secara 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari serta dalam mempelajari bidang ilmu 

yang lain. 

Keberhasilan pembelajaran di sekolah merupakan hal yang didambakan. 

Salah satu upaya yang ditempuh yaitu dengan pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Keberhasilan pembelajaran didasarkan pada 

kompetensi yang ditetapkan sejak awal kegiatan pembelajaran. Dengan adanya 

kompetensi tersebut guru dan peserta didik dapat mengetahui arah pembelajaran.  

Dalam KTSP ditegaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan matematika di sekolah yaitu mengondisikan peserta didik untuk 

menemukan kembali rumus, konsep, atau prinsip dalam matematika melalui 

bimbingan guru agar peserta didik terbiasa melakukan penyelidikan dalam 

melakukan sesuatu.  
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Pengajaran matematika yang pada umumnya diterapkan oleh para guru 

matematika adalah pembelajaran konvensional dengan menggunakan 

pembelajaran ekspositori dimana guru mendominasi pembelajaran dan menjadi 

pusat kegiatan pembelajaran (Suherman 2003:203). Dalam pembelajaran 

konvensional, peserta didik mendengarkan penjelasan guru, membuat catatan, 

mengerjakan soal latihan, dan bertanya apabila tidak mengerti. 

Sujono (1988:335-341) menguraikan bahwa kebanyakan peserta didik 

memandang matematika sebagai ancaman terhadap gambaran dirinya sebagai 

orang yang berkemampuan. Peserta didik berusaha untuk menghindari 

matematika sehingga selama kegiatan pembelajaran, partisipasi peserta didik 

menjadi rendah. Pandangan peserta didik bahwa matematika adalah sesuatu yang 

sulit membuat mereka merasa tidak memiliki kemampuan, terutama ketika 

dihadapkan pada soal-soal pemecahan masalah. Peserta didik lebih mengharapkan 

agar guru mengurangi pemecahan masalah dan menggantikannya dengan rumus-

rumus atau prosedur yang dapat dihafalkan. 

Suatu pertanyaan merupakan suatu masalah apabila pertanyaan tersebut 

menantang untuk dijawab dan jawabannya tidak dapat dilakukan secara rutin saja. 

Strategi penyelesaian masalah diperlukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan 

soal matematika. Peserta didik perlu memiliki keterampilan dalam 

mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, memilih strategi 

pemecahan, menyelesaikan model, kemudian menafsirkan solusi. 

Menurut Suyitno (2005:1) soal cerita adalah soal yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari (contextual problem). Soal cerita dalam kehidupan sehari-
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hari lebih ditekankan kepada penajaman intelektual peserta didik sesuai dengan 

kenyataan yang mereka hadapi. Pada kenyataannya peserta didik banyak 

mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita dengan baik. Peserta didik 

kurang mampu menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan termasuk 

mengidentifikasi unsur mana yang harus dimisalkan dengan suatu variabel. 

Kesulitan yang lain adalah peserta didik kurang mampu menghubungkan secara 

fungsional unsur-unsur yang diketahui untuk dapat menemukan solusi. 

Dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik, diperlukan 

model pembelajaran yang tepat dan efektif sehingga kompetensi yang diharapkan 

dapat tercapai. Menurut Suyitno (2005:2), ciri-ciri pembelajaran efektif 

diantaranya: penekanan pada belajar melalui berbuat; guru dapat memanfaatkan 

alat bantu mengajar secara optimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik; guru 

mengatur kelas menjadi kondusif secara optimal; guru menerapkan pola 

kooperatif, interaktif, termasuk cara belajar kelompok; dan guru mendorong 

peserta didik untuk menemukan caranya sendiri. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran 

efektif adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif berkaitan 

erat dengan teori-teori saling ketergantungan sosial, perkembangan kognitif, dan 

pembelajaran tingkah laku (Morgan 2005:3). Dalam pembelajaran kooperatif 

peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen untuk 

mencapai tujuan bersama. Agar dapat bekerja secara kooperatif, masing-masing 

anggota kelompok harus merasa sebagai bagian dari sebuah tim dan mempunyai 

tujuan bersama yang harus dicapai. Masalah yang dihadapi anggota kelompok 
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merupakan masalah kelompok dan keberhasilan kelompok menjadi tanggung 

jawab bersama seluruh anggota kelompok. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan prestasi belajar yang lebih baik, pola kerjasama yang positif, serta 

dampak psikologis yang lebih sehat dibandingkan pembelajaran individualistik 

(Johnson, Johnson, dan Holubec dalam Morgan 2005:3). Penelitian yang 

dilakukan oleh Morgan sendiri memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. 

Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik menjadi lebih tertarik dan aktif 

dalam pemecahan masalah matematika. Pembelajaran kooperatif memberikan 

dampak yang positif dalam membantu peserta didik memahami konsep yang sulit, 

menumbuhkan kemampuan kerjasama, menumbuhkan sikap berpikir kritis, dan 

mengembangkan sikap sosial peserta didik. 

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika adalah pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative 

Integrated Reading and Composition). Kegiatan pokok dalam CIRC meliputi 

serangkaian kegiatan bersama yang spesifik dimana salah satu anggota kelompok 

atau beberapa anggota saling membaca soal, membuat prediksi atau menafsirkan 

maksud soal, saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian, kemudian 

menuliskan penyelesaian soal secara urut dan saling merevisi serta mengedit 

penyelesaian.  

Pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC perlu disertai penggunaan media pembelajaran yang tepat 

agar dapat menunjang pembelajaran efektif demi tercapainya tujuan pembelajaran. 
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Pengembangan model dapat dilakukan melalui penggunaan media kartu soal 

sebagai alat bantu untuk menyampaikan soal-soal pemecahan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian tentang Keefektifan  

Pembelajaran Kooperatif tipe CIRC dengan Media Kartu Soal terhadap Hasil 

Belajar Peserta Didik Kelas VIII Materi Volum Kubus dan Balok Tahun Pelajaran 

2008/2009. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) Apakah pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal untuk 

materi volum kubus dan balok dapat mencapai ketuntasan belajar pada peserta 

didik kelas VIII? 

(2) Apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media 

kartu soal untuk materi volum kubus dan balok lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas VIII? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih materi Bangun Ruang Sisi Datar  

sampai pada sub materi Volum Kubus dan Balok  pada peserta didik kelas VIII 

MTs Miftahul Khoirot Branjang tahun pelajaran 2008/2009. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Untuk mengetahui apakah pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media 

kartu soal untuk materi volum kubus dan balok dapat mencapai ketuntasan 

belajar pada peserta didik kelas VIII. 

(2) Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC dengan media kartu soal untuk materi volum kubus dan balok lebih baik 

daripada pembelajaran konvensional pada peserta didik kelas VIII. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan dan bermakna serta dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik. 

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

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada pembelajaran 

matematika serta memperoleh pengetahuan dalam mengadakan variasi 

pembelajaran matematika yang efektif dan inovatif. 

(3) Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

model-model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah. 
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(4) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk 

memperoleh pengalaman langsung dalam memilih srategi pembelajaran 

dengan bebagai variasi model dan pendekatan. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian 

ini. Istilah-istilah yang perlu diberi penegasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) Keefektifan dapat diartikan sebagai keberhasilan (tentang usaha, tindakan) 

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

keberhasilan suatu usaha atau tindakan yaitu keberhasilan penggunaan 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional. Dikatakan berhasil apabila peserta 

didik yang diajar melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan 

media kartu soal dapat mencapai ketuntasan belajar. Indikator mencapai 

ketuntasan belajar yaitu mencapai ketuntasan individual berdasarkan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal), yakni 60, dan mencapai ketuntasan 

klasikal, yakni peserta didik yang mencapai ketuntasan individual sebesar 

70%. 

(2) Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 
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baik. (Darsono 2000:24). Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim 

dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan 

siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

siswa serta antara siswa dengan siswa (Suyitno 2004:2). Lebih lanjut, 

Fontana dalam Suherman (2003:7) menyebutkan pengertian pembelajaran 

sebagai upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program 

belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. 

(3) Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) adalah pembelajaran 

yang mencakup kelompok kecil peserta didik yang bekerja sebagai sebuah 

tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya (Suherman, 

2003:260). 

(4) Pembelajaran Kooperatif tipe CIRC adalah model pembelajaran kooperatif 

yang dalam penerapannya meliputi serangkaian kegiatan bersama yang 

spesifik, yaitu: salah satu anggota atau beberapa anggota kelompok 

membaca soal; membuat prediksi atau menafsirkan isi soal, termasuk 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan memisalkan apa 

yang ditanyakan dengan suatu variabel; saling membuat ikhtisar/rencana 

penyelesaian soal; menuliskan penyelesaian soal atau pemecahan masalah 

secara urut; dan saling merevisi dan mengedit pekerjaan/penyelesaian. 

(Suyitno 2005:4). 
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(5) Media kartu soal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media 

pembelajaran berupa kartu yang berisi soal cerita atau soal pemecahan 

masalah berbentuk soal uraian. 

(6) Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar (Anni 2005:4). Hasil belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik pada materi volum 

kubus dan balok untuk aspek pemecahan masalah. 

(7) Pembelajaran konvensional adalah model pembelajaran yang diterapkan 

pada kelas yang tidak dikenai pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan 

media kartu soal. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: bagian awal skripsi, bagian pokok skripsi dan bagian akhir skripsi. Bagian 

awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab sebagai berikut. 

Bab 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah, 

tujuan, manfaat, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan Pustaka, berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. 



10 
 

 
 

Bab 3 : Metode Penelitian, berisi populasi penelitian, sampel penelitian, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, prosedur penelitian, dan 

metode analisis data. 

Bab 4 : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan. 

Bab 5 : Penutup, berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Matematika dan Matematika Sekolah 

Pengertian tentang Matematika cukup banyak dan beragam. Lunchins dan 

Lunchins dalam Suherman (2003:15) mengungkapkan bahwa pengertian tentang 

matematika dapat dijawab secara berbeda-beda tergantung pada kapan pertanyaan 

itu dijawab, di mana dijawab, dan apa saja yang dipandang termasuk dalam 

matematika. Berbagai pendapat tentang pengertian matematika didasarkan pada 

pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang berbeda. Fowler dalam 

Suyitno (2004:51) menyebutkan “Mathematics is the abstract sciense of space 

and number.” Menurut Soedjadi (2000:13), meskipun terdapat berbagai definisi 

matematika yang tampak berlainan, tetapi dapat ditarik ciri-ciri yang sama yaitu: 

matematika memiliki objek kajian yang abstrak; matematika mendasarkan diri 

pada kesepakatan-kesepakatan; matematika sepenuhnya menggunakan pola pikir 

deduktif; matematika memiliki simbol yang kosong dari arti; matematika 

memperhatikan semesta pembicaraan; dan matematika dijiwai dengan kebenaran 

konsistensi. 

Matematika sekolah adalah matematika yang yang diajarkan di jenjang 

persekolahan yaitu pendidikan dasar dan menengah (Soedjadi 2000:37). 

Matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna 
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menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan, membentuk pribadi siswa, dan 

mengacu pada pengembangan iptek. Hal ini menunjukkan bahwa matematika 

sekolah tetap mempertahankan ciri-ciri yang dimiliki oleh matematika itu sendiri. 

Menurut Soedjadi (2000:43-44), tujuan matematika sekolah secara umum 

adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar sanggup menghadapi perubahan 

keadaan dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang serta untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat menggunakan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Matematika sekolah ditujukan khusus agar peserta didik memiliki kemampuan 

yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika, dan peserta didik 

memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

Matematika sekolah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai alat, pola 

pikir, dan ilmu pengetahuan (Suherman 2003:56). Ketiga fungsi tersebut menjadi 

acuan dalam pembelajaran matematika di sekolah. Peserta didik diberikan 

pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau 

menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan maupun 

tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari 

soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika. Pembelajaran matematika di 

sekolah bagi peserta didik merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman 

suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-

pengertian itu. Sebagai ilmu pengetahuan, matematika selalu mencari kebenaran 

dan bersedia meralat kebenaran yang sementara diterima apabila ditemukan 
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kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang 

mengikuti pola pikir yang sah.  

Matematika sekolah memiliki peranan sangat penting bagi peserta didik 

untuk bekal pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola pikirnya. 

Peserta didik memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Suherman 

(2003:68), matematika sekolah memiliki beberapa sifat atau karakteristik, yaitu 

berjenjang, mengikuti metode spiral (konsep yang baru perlu memperhatikan 

konsep yang telah dipelajari sebelumnya), menekankan pola pikir deduktif, dan 

menganut kebenaran konsistensi. Menurut Ebbut dan Strakker dalam Suyitno 

(2007:24), matematika yang diajarkan di sekolah-sekolah memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut. 

(1) Matematika yang diajarkan sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan. 

Sebagai implikasi, peserta didik perlu dilatih melakukan kegiatan penyelidikan 

pola-pola untuk menentukan hubungan, percobaan serta membandingkan 

Peserta didik juga perlu dibantu dalam menemukan hubungan antara 

pengertian yang satu dengan pengertian yang lain. 

(2) Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan 

penemuan. Sebagai implikasi, peserta didik perlu didorong untuk berinisiatif 

dan diberi kesempatan untuk berpikir beda. 

(3) Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah. Sebagai implikasi, guru 

perlu menyediakan lingkungan belajar matematika yang merangsang 

timbulnya persoalan matematika, membantu peserta didik memecahkan 
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persoalan matematika dengan caranya sendiri, dan membantu peserta didik 

mengembangkan kompetensi dan keterampilannya untuk memecahkan 

masalah. 

(4) Matematika sebagai alat komunikasi. Sebagai implikasi, guru perlu 

mendorong peserta didik agar mengenal sifat matematika, membaca dan 

menulis matematika. Peserta didik juga perlu didorong agar menghargai 

bahasa pokok dalam membicarakan matematika. 

2.1.2 Pemecahan Masalah Matematika 

Aspek penilaian pembelajaran matematika dibagi menjadi tiga yaitu 

pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan masalah. 

Kriteria dari ketiga aspek tersebut menurut Zulaihah (2006:19) adalah sebagai 

berikut. 

(1) Pemahaman Konsep 

Menilai ranah pemahaman konsep berarti menilai kompetensi dalam 

memahami konsep, melakukan algoritma rutin yang tepat dan efisien. Indikator 

yang digunakan untuk menilai ranah pemahaman konsep diantaranya adalah: 

menyatakan ulang sebuah konsep; mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-

sifat tertentu; memberi contoh dan noncontoh dari konsep; menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematis; mengembangkan syarat perlu atau 

syarat cukup suatu konsep; menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur 

atau operasi tertentu; dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah. 
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(2) Penalaran dan Komunikasi 

Menilai ranah penalaran dan komunikasi berarti menilai kompetensi dalam 

melakukan penalaran dan mengomunikasikan gagasan matematika (sifatnya rutin 

maupun nonrutin). Indikatornya adalah: menyajikan pernyataan matematika 

secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram; mengajukan dugaan; melakukan 

manipulasi matematika; menarik kesimpulan; menyusun bukti, memberikan 

alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari pernyataan; 

memeriksa kesahihan suatu argumen; dan menemukan pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

(3) Pemecahan Masalah 

Menilai ranah pemecahan masalah berarti menilai kompetensi dalam 

memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, serta menyelesaikan 

masalah. Indikatornya adalah: menunjukkan pemahaman masalah, 

mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan 

masalah; menyajikan masalah secara matematis dalam berbagai bentuk; memilih 

pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat; mengembangkan 

strategi pemecahan masalah; membuat dan menafsirkan model matematika dari 

suatu masalah; dan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

Menurut Gagne dalam Suherman (2003:33), dalam belajar matematika 

terdapat dua objek yang dapat diperoleh peserta didik yaitu objek langsung dan 

objek tak langsung. Objek langsung yang dimaksudkan berupa fakta, 

keterampilan, konsep, dan aturan. Sedangkan objek tak langsung antara lain 
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kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap 

positif terhadap matematika, dan mengetahui bagaimana semestinya belajar.  

Gagne dalam Suherman (2003:89) mengemukakan bahwa keterampilan 

intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan tipe belajar paling tinggi dari delapan tipe yang 

dikemukakan oleh Gagne, yaitu: belajar tanda (signal learning), belajar stimulus-

respon (stimulus-response learning), jalinan (chaining), jalinan verbal (verbal 

chaining), belajar membedakan (descrimination learning), belajar konsep 

(concept learning), belajar kaidah (rule learning), dan pemecahan masalah 

(problem solving). Sebagaimana dikemukakan oleh Anni (2005:66), proses 

pemecahan masalah dilakukan dengan cara menghubungkan beberapa kaidah 

sehingga membentuk kaidah yang lebih tinggi (higher order rule) yang seringkali 

dilahirkan sebagai hasil berpikir pada waktu pembelajar menghadapi masalah 

baru. 

Tingkat kesulitan soal pemecahan masalah harus disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Piaget 

dalam Suherman (2003:37) menjelaskan bahwa ada empat tahap perkembangan 

kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis sebagai berikut. 

(1) Tahap sensori motor (usia 0 sampai sekitar 2 tahun). Pada tahap ini 

pengalaman diperoleh melalui perbuatan fisik (gerakan anggota tubuh) dan 

sensori (koordinasi alat indra). 

(2) Tahap pra operasi (dari sekitar umur 2 tahun sampai dengan sekitar umur 7 

tahun). Tahap ini merupakan tahap persiapan untuk pengorganisasian 
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operasi konkrit.Operasi yang dimaksudkan adalah berupa tindakan-tindakan 

kognitif, seperti mengklasifikasikan objek, menata letak benda menurut 

urutan tertentu, dan membilang (counting). 

(3) Tahap operasi konkrit (dari sekitar umur 7 tahun sampai dengan sekitar 

umur 11 tahun). Umumnya pada tahap ini individu telah memahami operasi 

logis dengan bantuan benda-benda konkrit. Kemampuan ini terwujud dalam 

memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifikasikan dan 

mengurutkan objek, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang 

yang berbeda, dan mampu berpikir reversibel. 

(4) Tahap operasional formal (usia sekitar 11 tahun dan seterusnya). Tahap ini 

merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Individu 

sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang 

abstrak. Pada tahap ini individu telah memiliki kemampuan untuk 

melakukan penalaran hipotetik-deduktif dan memiliki kemampuan berpikir 

kombinatorial. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1994:4), hasil belajar adalah hasil dari 

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi peserta didik, hasil 

belajar merupakan pencapaian atas tujuan pengajaran. Menurut Sugandhi 

(2004:63), hasil belajar merupakan uraian untuk menjawab pertanyaan tentang 

apa yang harus digali, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik. Hasil belajar 

ini merefleksikan keleluasaan, kedalaman, dan kompleksitas (secara bergradasi) 
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dan digambarkan secara jelas serta dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian 

tertentu.  

Indikator digunakan untuk dapat mengetahui bahwa peserta didik sudah 

dapat mencapai hasil pembelajarannya. Indikator ini dapat digunakan sebagai 

dasar penelitian terhadap peserta didik dalam mencapai pembelajaran dan kinerja 

yang diharapkan. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan, pengetahuan, atau sikap yang sudah mereka kembangkan selama 

pembelajaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Selama 

proses ini guru dapat menilai apakah peserta didik telah mencapai suatu hasil 

belajar yang ditunjukkan dengan pencapaian beberapa indikator dari hasil belajar 

tersebut. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni 2005:4). Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. 

Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, 

maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. Hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku 

sebagai pengertian yang luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti 

perubahan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, kecakapan serta perubahan 

aspek-aspek lain yang ada pada pembelajar. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud hasil belajar adalah hasil belajar peserta 

didik pada materi volum kubus dan balok untuk aspek pemecahan masalah. 
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Gagne dan Briggs dalam Anni (2005:10-11) membagi lima macam hasil 

belajar, yaitu:  

(1) kemahiran intelektual (intelectual skills), yaitu kemampuan yang membuat 

individu kompeten; 

(2) strategi kognitif (cognitive strategies), merupakan kemampuan yang 

mengatur perilaku belajar, mengingat dan berfikir seseorang; 

(3) informasi verbal (verbal invormation) merupakan kemampuan yang diperoleh 

pembelajar dalam bentuk informasi atau pengetahuan verbal; 

(4) kemahiran motorik (motor skills) merupakan kemampuan yang berkaitan 

dengan kelenturan syaraf atau otot; 

(5) sikap (attitudes) merupakan kecenderungan pembelajaran untuk memilih 

sesuatu. 

2.1.4 Pembelajaran 

Menurut Uno (2006:2), pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan 

peserta didik yang secara implisit terdapat kegiatan memilih, menetapkan, dan 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. 

Fontana dalam Suherman (2003:7) menyebutkan pengertian pembelajaran adalah 

upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh 

dan berkembang secara optimal. Proses pembelajaran sendiri merupakan proses 

yang bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. 

Menurut Sugandhi (2004:85), model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang menuliskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Model pembelajaran 
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berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan bagi para 

pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Model 

pembelajaran dimaksudkan sebagai pola interaksi peserta didik dengan guru di 

dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran di dalam kelas belum tentu merupakan model 

pembelajaran. Suatu kegiatan pembelajaran di kelas dapat disebut sebagai model 

pembelajaran apabila memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Suyitno 

(2004:29), syarat suatu kegiatan pembelajaran di kelas untuk dapat disebut 

sebagai model pembelajaran diantaranya: ada kajian ilmiah dari penemu atau 

ahlinya; ada tujuan yang hendak dicapai; ada tingkah laku yang spesifik; dan ada 

kondisi spesifik yang diperlukan agar tindakan/kegiatan pembelajaran tersebut 

dapat berlangsung secara efektif.  

2.1.5 Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Suherman (2003:260), pembelajaran kooperatif (Cooperative 

Learning) mencakup kelompok kecil peserta didik yang bekerja sebagai sebuah 

tim untuk menyelesaikan sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Dalam 

pembelajaran kooperatif, peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan 

masalah, menentukan strategi pemecahan, serta menghubungkan masalah yang 

ada dengan masalah-masalah lain yang telah dapat diselesaikan sebelumnya. Agar 

dapat bekerja secara kooperatif, peserta didik yang tergabung dalam suatu 

kelompok harus merasa bahwa mereka adalah bagian dari sebuah tim dan 
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mempunyai tujuan bersama yang harus dicapai. Masalah yang dihadapi anggota 

kelompok merupakan masalah kelompok dan keberhasilan kelompok menjadi 

tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok. Peserta didik harus berbicara 

satu sama lain dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi untuk mencapai hasil 

yang maksimum. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

tiga tujuan pembelajaran yang penting, yaitu: 

(1) hasil belajar akademik; 

(2) penerimaan terhadap perbedaan individu; dan 

(3) pengembangan keterampilan sosial. 

Tujuan yang paling penting dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

memberikan pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang dibutuhkan 

oleh peserta didik agar bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan 

memberikan kontribusi (Slavin 2005:33). Dalam pembelajaran kooperatif, peserta 

didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen sehingga dapat 

belajar lebih banyak daripada mereka yang diatur dalam kelas-kelas tradisional. 

Pada pembelajaran kooperatif, ukuran kelompok akan memengaruhi 

kemampuan produktivitas kelompok. Ukuran kelompok yang ideal akan membuat 

interaksi antaranggota kelompok berjalan efektif. Peserta didik akan terlibat 

konflik-konflik verbal yang berkenaan dengan perbedaan pendapat di antara 

anggota kelompok. Konflik semacam itu akan dapat meningkatkan pemahaman 

peserta didik terhadap materi yang dihadapi. Menurut Suherman (2003:262), 

ukuran kelompok yang ideal dalam pembelajaran kooperatif adalah tiga sampai 

lima orang.  
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Sebagai model pembelajaran, pembelajaran kooperatif mencakup 

kegiatan/langkah-langkah yang spesifik. Menurut Ibrahim (2000:10), langkah 

utama dalam pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif 

Fase Kegiatan Guru 
Fase 1 
Menyampaikan tujuan dan memotivasi 
siswa. 

Guru menyampakan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai 
pada pembelajaran tersebut dan 
memotivasi siswa belajar. 

Fase 2 
Menyajikan informasi. 

Guru menyajikan informasi 
kepada siswa baik dengan 
peragaan (demonstrasi) atau teks. 

Fase 3 
Mengorganisasikan siswa ke dalam 
kelompok-kelompok. 

Belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan 
perubahan yang efisien. 

Fase 4 
Membantu kerja kelompok dalam belajar. 

Guru membimbing kelompok-
kelompok belajar pada saat 
mereka mengerjakan tugas. 

Fase 5 
Mengetes materi. 

Guru mengetes materi pelajaran 
atau kelompok menyajikan hasil-
hasil pekerjaan mereka. 

Fase 6 
Memberikan penghargaan. 

Guru memberikan cara-cara untuk 
menghargai baik upaya maupun 
hasil belajar individu dan 
kelompok. 

 

Model-model teoritis yang menjelaskan keungulan pembelajaran 

kooperatif terbagi menjadi dua kategori utama yaitu teori motivasi dan teori 

kognitif (Slavin 2005:34-40). Pandangan teori motivasi pada pembelajaran 

kooperatif terutama memfokuskan pada penghargaan atau struktur utama di mana 

peserta didik bekerja. Penghargaan kelompok yang didasarkan pada kinerja 

kelompok menciptakan struktur penghargaan interpersonal di mana anggota 
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kelompok akan memberikan atau menghalangi pemicu-pemicu sosial (seperti 

pujian dan dorongan) dalam merespon usaha-usaha yang berhubungan dengan 

tugas kelompok. Teori kognitif menekankan pada pengaruh dari kerja sama 

antaranggota kelompok dalam pembelajaran kooperatif. Interaksi di antara peserta 

didik dalam tugas-tugas pembelajaran akan terjadi dengan sendirinya untuk 

mengembangkan pencapaian prestasi peserta didik. Para peserta didik akan saling 

belajar satu sama lain dalam diskusi kelompok yang dapat meningkatkan 

pemahaman dengan kualitas yang lebih tinggi. 

2.1.6 Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 

CIRC merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif . CIRC adalah 

singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Compositon. Pada dasarnya 

CIRC merupakan program komprehensif dalam pembelajaran membaca, menulis, 

dan seni berbahasa (Slavin 2005:200). 

Pengembangan CIRC dihasilkan dari sebuah analisis masalah-masalah 

tradisioanal dalam pengajaran pelajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa. 

CIRC terdiri dari tiga unsur penting yaitu kegiatan-kegiatan dasar terkait, 

pengajaran langsung pelajaran memahami bacaan, serta seni berbahasa dan 

menulis terpadu. Dalam kegiatan pembelajaran CIRC, peserta didik bekerja dalam 

kelompok-kelompok yang heterogen. 

Tujuan utama CIRC adalah menggunakan kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen untuk membantu peserta didik mempelajari kemampuan memahami 

bacaan/soal yang dapat diaplikasikan secara luas (Slavin 2005:203). Peserta didik 

juga membuat penjelasan bagaimana masalah-masalah akan diatasi dan 
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merangkum unsur-unsur utama dari apa yang telah mereka baca satu sama lain 

sehingga medorong peningkatan pemahaman mereka. 

Menurut Suyitno (2005:4), kegiatan pokok dalam CIRC meliputi 

serangkaian kegiatan bersama yang spesifik sebagai berikut. 

(1) Salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota saling 
membaca soal. 

(2) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal, termasuk menuliskan apa 
yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan memisalkan yang ditanyakan 
dengan suatu variabel tertentu. 

(3) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal. 
(4) Menuliskan penyelesaian soal secara urut (menuliskan urutan komposisi 

penyelesaiannya). 
(5) Saling merevisi dan mengedit pekerjaan/penyelesaian (jika ada yang perlu 

direvisi). 
 

Penerapan model pembelajaran CIRC pada pembelajaran matematika 

dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

(2) Guru memotivasi peserta didik untuk belajar. 

Fase 2: Menyajikan informasi. 

(3) Guru menerangkan suatu pokok bahasan matematika kepada peserta didik. 

(4) Guru memberikan latihan soal, dalam penelitian ini soal disajikan dalam 

bentuk kartu soal. 

(5) Guru siap melatih peserta didik dalam menyelesaikan soal. 

Fase 3: Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. 

(6) Guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen. 

(7) Guru memberikan soal pemecahan masalah dalam bentuk kartu soal dan 

membagikannya kepada setiap kelompok. 
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Fase 4: Membantu kerja kelompok dalam belajar. 

(8) Guru memberitahukan agar setiap kelompok mengerjakan tugas dengan 

benar. 

(9) Setiap kelompok bekerja menyelesaikan soal yang diberikan sementara guru 

mengawasi dan membimbing kerja kelompok. 

Fase 5: Mengetes materi. 

(10) Ketua kelompok melaporkan keberhasilan atau hambatan dalam 

kelompoknya. 

(11) Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota kelompok 

telah memahami dan dapat mengerjakan soal yang diberikan. 

(12) Guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan temuannya. 

(13) Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator. 

Fase 6: Memberikan penghargaan. 

(14) Guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok dan meminta 

peserta didik kembali ke tempat duduknya. 

(15) Guru mengulang secara klasikal tentang strategi penyelesaian soal. 

Model pembelajaran CIRC memiliki beberapa kelebihan. Slavin 

(2005:206-211) menguraikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh model 

pembelajaran CIRC  di antaranya adalah sebagai berikut. 

(1) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. 

(2) Peserta didik termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dalam 

kelompok. 
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(3) Peserta didik dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaan 

satu sama lain. 

(4) CIRC dapat membantu peserta didik yang lemah. 

(5) Dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya dalam 

menyelesaikan soal yang berbentuk uraian atau soal-soal pemecahan masalah. 

2.1.7 Pembelajaran Matematika dengan Media Kartu Soal 

Menurut Suherman (2003:238), media merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang berarti suatu saluran untuk komunikasi. Pada dasarnya media 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu media sebagai pembawa informasi, dan 

media sebagai alat untuk menanamkan konsep (seperti alat-alat peraga pendidikan 

matematika). 

Penggunaan media merupakan salah satu usaha untuk memberikan variasi 

dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Sudjana dan Rivai dalam Mukhni dan 

Nurlius dalam Rifmawati (2006:24-25), manfaat media dalam pembelajaran 

diantaranya akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, bahan pengajaran menjadi lebih 

jelas maknanya, metode mengajar lebih bervariasi, serta membuat peserta didik 

menjadi lebih banyak belajar karena tidak sekadar mendengarkan uraian dari guru. 

Sudjana dan Rivai dalam Mukhni dan Nurlius dalam Rifmawati (2006:25) 

mengelompokkan media menjadi empat bagian, yaitu: 

(1) media grafis (media dua dimensi), yaitu media dalam bentuk grafis/dua 

dimensi seperti gambar, foto, grafik, termasuk dapat berupa kartu; 
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(2) media tiga dimensi, yaitu media dalam bentuk model seperti model pada, 

model penampang, dan model susun; 

(3) media proyeksi, misalnya slide, film strip, serta OHP; dan 

(4) media lingkungan, yaitu penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

Kartu soal dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berupa kartu 

yang berisi soal cerita atau soal pemecahan masalah berbentuk soal uraian. Cerita 

yang disajikan dalam soal dapat berupa masalah dalam kehidupan sehari-hari atau 

yang lainnya. Berdasarkan pengelompokan media di atas, kartu soal termasuk 

pada media grafis. Media grafis merupakan media visual yang bahasanya umum 

dan mudah dimengerti. Menurut Sadiman dalam Rifmawati (2006:25), media 

grafis memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah: sifatnya kongkret; dapat 

mengatasi batasan ruang dan waktu; dapat mengatasi keterbatasan pengamatan; 

dapat memperjelas suatu masalah; dan mudah diperoleh serta digunakan. 

Soal yang dimuat dalam kartu soal berbentuk soal cerita atau soal 

pemecahan masalah. Menurut Suyitno (2005:1) soal cerita adalah soal yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari (contextual problem). Menurut Hudojo 

(2003:198), langkah-langkah yang harus dilakukan agar peserta didik terampil 

menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut. 

(1) Sedapat mungkin peserta didik membaca soal itu sendiri. 

(2) Menanyakan kepada peserta didik beberapa pertanyaan untuk mengetahui 

apakah soal cerita itu sudah benar-benar dimengerti. Pertanyaan-pertanyaan 

itu misalnya tentang apa yang diketahui dari soal, apa saja yang dapat 
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diperoleh, apa yang hendak dicari, dan bagaimana untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 

(3) Meminta kepada peserta didik untuk memilih operasi dan menjelaskan 

bahwa operasi atau metode penyelesaian itu dapat dipergunakan untuk 

menyelesaikan soal yang dimaksud. 

(4) Menyelesaikan soal cerita dengan metode yang telah dipilih. 

(5) Mendiskusikan jawaban yang diperoleh dan menginterpretasikan jawaban 

yang diperoleh. 

Contoh kartu soal yang akan dipergunakan sebagai media pembelajaran 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTU SOAL 

SOAL: 
Andi ingin membuat akuarium dari kaca dengan ukuran 
70 cm x 50 cm x 40 cm. Jika harga kaca Rp 25.000,00 
per meter persegi, berapakah uang yang harus Andi 
keluarkan untuk membeli kaca guna membuat akuarium 
tersebut? 

No: 1 

Gambar 2.1 Contoh Kartu Soal 
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Soal yang dikemas dalam bentuk kartu soal adalah soal berbentuk uraian. 

Menurut Arikunto (2007:163), kebaikan-kebaikan soal berbentuk uraian antara 

lain sebagai berikut. 

(1) Soal uraian lebih mudah disiapkan dan disusun. 

(2) Soal berbentuk uraian tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi 

atau untung-untungan. Kemampuan masing-masing peserta didik dalam 

melakukan penyelesaian masalah dapat diamati dengan baik. 

(3) Dapat mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusunnya dalam bentuk kalimat yang bagus. 

(4) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan maksudnya 

dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. 

(5) Dapat mengetahui sejauh mana peserta didik mendalami suatu masalah yang 

diteskan. 

2.1.8 Materi Volum Kubus dan Balok 

2.1.8.1 Unsur-unsur pada Kubus dan Balok 

2.1.8.1.1 Bidang dan Rusuk 

Kubus dan balok memiliki bidang yang membatasi bagian dalam dan 

bagian luar yang disebut bidang sisi yang selanjutnya disebut bidang. Bidang-

bidang suatu balok berbentuk persegi panjang, sedangkan pada suatu kubus 

masing-masing bidang berbentuk persegi. 

Bidang-bidang pada suatu balok maupun kubus berpotongan atau bertemu 

pada suatu garis yang disebut rusuk. Jika panjang rusuk suatu kubus adalah s, 

maka jumlah panjang rusuk kubus = 12s. 
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Bidang dan rusuk kubus dan balok dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a. Bidang (membatasi bagian atas kubus). 

b. Rusuk (garis perpotongan bidang depan dengan bidang bawah). 

c. Bidang (membatasi bagian bawah balok). 

d. Rusuk (garis perpotongan bidang kanan dengan bidang belakang).  

Untuk setiap balok yang berukuran panjang = p, lebar = l, dan tinggi = t, 

maka  

Jumlah panjang rusuk balok  = tlp 444   

= )(4 tlp  . 

2.1.8.1.2 Diagonal Bidang dan Diagonal Ruang 

(1) Diagonal Bidang 

Pada gambar di bawah ini, jika dibuat garis AC atau BE maka masing-

masing garis tersebut akan menghubungkan dua titik sudut disebut diagonal.  

 

a 

Balok Kubus 
b 

d 

c 

Gambar 2.2 Bidang dan Rusuk  Kubus dan Balok 
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B 

H G 

A 

D 

F E 

C 

Gambar 2.3 Diagonal Bidang 

Gambar 2.5 Bidang Diagonal 
A B 

D C 

F E 
H G 

A B 

D C 

F E 
H G 

Gambar 2.4 Diagonal Ruang 

Karena garis AC dan BE terletak pada bidang balok, maka AC dan BE 

disebut Diagonal Bidang. 

 

  

 

 

 

 

(2) Diagonal Ruang 

Pada gambar di bawah ini, jika dibuat garis yang menghubungkan titik H 

dan B, maka garis tersebut yaitu HB menghubungkan dua titik sudut sehingga 

disebut diagonal. Karena diagonal HB terletak dalam ruang balok maka HB 

disebut Diagonal Ruang. 

 

 

 

 

 

(3) Bidang Diagonal 
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Kubus ABCD.EFGH dapat disekat oleh suatu bidang misalnya, bidang 

BCHE seperti ditunjukkan pada gambar 2.5. Bidang BCHE  disebut bidang 

diagonal. 

Bidang diagonal BCHE dibentuk oleh dua rusuk yang berhadapan sama 

panjang dan sejajar, yaitu rusuk BC dan EH. Bidang diagonal BCHE berbentuk 

persegi panjang. 

(4) Jaring-jaring Kubus dan Balok 

Jika suatu bangun ruang diiris pada beberapa rusuknya, kemudian 

direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar tersebut disebut 

jarring- jaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila suatu model kubus ABCD.EFGH diiris sepanjang rusuk-rusuk AE, 

EH, HD, EF, FB, HG, dan GC kemudian direbahkan di atas bidang datar seperti 

pada gambar 2.6, maka bangun datar yang diperoleh seperti gambar 2.6 disebut 

jaring-jaring kubus. 

A B E 

C 

F 

E 

H 

G 

D 

F 

G H 

H 

E 

Gambar 2.6 Jaring-Jaring Kubus 

A B 

E 

C 

F E 
H G 

D 
F 

G 

H E 
H 

H G 

A B 

D C 

F E 
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Jika rusuk-rusuk yang diiris berbeda, maka akan diperoleh jaring-jaring 

kubus yang berbeda pula. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian 6 buah 

persegi, yang jika dilipat-lipat menurut garis persekutuan dua persegi dapat 

membentuk kubus, dan tidak ada bidang yang rangkap (ganda). 

 

 

 

 

 

 

 

Model balok seperti terlihat pada gambar diiris menurut beberapa 

rusuknya kemudian direbahkan seperti terlihat pada gambar di atas sehingga 

diperoleh jaring-jaring balok (gambar 2.7). Jika rusuk-rusuk yang diiris berbeda, 

maka akan diperoleh jaring-jaring balok yang berbeda pula. 

2.1.8.2 Luas Permukan Kubus dan Balok 

Luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh permukaan 

(bidang) bangun ruang tersebut. 

(1) Luas Permukaan Kubus 

Karena kubus memiliki enam buah bidang dan tiap bidang berbentuk 

persegi, maka  luas permukaan kubus = 6 x luas persegi 

  = 6 x (s x s) 

 = 6 s2. 

Gambar 2.7 Jaring-Jaring Balok 
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p l 
 

t 
 

A B 

D C 

F 
H G 

Gambar 2.8 Balok Berukuran 

(2) Luas Permukaan Balok 

Misalkan balok berukuran panjang = p, lebar = l, dan tinggi = t. Karena 

bidang-bidang pada balok berbentuk persegi panjang, maka :  

Luas bidang alas dan atas   = 2 x (p x l) = 2 pl. 

Luas bidang depan dan belakang = 2 x (p x t) = 2 pt. 

Luas bidang kanan dan kiri   = 2 x (l x t) = 2 lt. 

Jadi,  

Luas permukaan balok  = 2 pl + 2 pt + 2 lt   

= 2 ( pl + pt + lt ). 

2.1.8.3 Volum Kubus dan Balok 

Untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang digunakan volum. 

Volum suatu bangun ruang ditentukan dengan membandingkan terhadap satuan 

pokok volum, masalnya 1 cm3. 

(1) Volum Balok 

Ditunjukkan pada gambar 12 sebuah balok dengan ukuran panjang = p, 

lebar = l, dan tinggi = t. 

 

 

 

 

 

Rumus volum (V)  balok adalah 

V = p x l x t  
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Oleh karena p x l merupakan luas alas, maka volum balok dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

V balok = luas alas x tinggi. 

(2) Volum Kubus 

Kubus merupakan balok khusus, yaitu balok yang ukuran panjang, lebar, 

dan tingginya sama. Oleh karena itu, rumus untuk volum kubus dapat diperoleh 

dari volum balok dengan cara berikut ini. 

V = p x l x t  

    = s x s x s  

V = s3  

 

 

 

 

 

Oleh karena s x s merupakan luas alas, maka volume kubus dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

V kubus = luas alas x tinggi 

2.2 Kerangka Berpikir 
 

Matematika dari tahun ke tahun berkembang semakin meningkat sesuai 

dengan tuntutan zaman. Di antara pengembangan yang dimaksud adalah masalah 

pembelajaran matematika. Pengembangan pembelajaran matematika sangat 

dibutuhkan karena keterkaitan penanaman konsep pada peserta didik, yang 

A B 

D C 

F E 
H G 

s 

Gambar 2.9 Kubus Berukuran 

s 
s 
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nantinya para peserta didik tersebut juga akan ikut andil dalam pengembangan 

matematika lebih lanjut ataupun dalam mengaplikasikan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pengajaran matematika yang pada umumnya diterapkan oleh para guru 

matematika adalah pembelajaran konvensional dengan menggunakan 

pembelajaran ekspositori dimana guru mendominasi pembelajaran dan menjadi 

pusat kegiatan pembelajaran (Suherman 2003:203). Dalam pembelajaran 

konvensional, peserta didik mendengarkan penjelasan guru, membuat catatan, 

mengerjakan soal latihan, dan bertanya apabila tidak mengerti. 

Sujono (1988:335-341) menguraikan bahwa kebanyakan peserta didik 

memandang matematika sebagai ancaman terhadap gambaran dirinya sebagai 

orang yang berkemampuan. Peserta didik berusaha untuk menghindari 

matematika sehingga selama kegiatan pembelajaran, partisipasi peserta didik 

menjadi rendah. Pandangan peserta didik bahwa matematika adalah sesuatu yang 

sulit membuat mereka merasa tidak memiliki kemampuan, terutama ketika 

dihadapkan pada soal-soal pemecahan masalah. Pada kenyataannya dalam 

pembelajaran matematika terutama yang berkaitan dengan soal cerita, peserta 

didik mengalami beberapa kesulitan dikarenakan peserta didik kurang terlatih 

mengembangkan ide-idenya dalam memecahkan masalah, kurang dapat berpikir 

kritis, dan kurang berani mengungkapkan pendapat. Kesulitan juga dialami oleh 

guru yaitu dalam memilih model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk memahami dan memecahkan masalah 

matematika. Pembelajaran matematika di sekolah saat ini lebih didominasi oleh 
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upaya untuk menyelesaikan materi pembelajaran dan kurang adanya upaya agar 

terjadi proses dalam diri peserta didik untuk mencerna materi secara aktif dan 

konstruktif. Hal ini dapat berakibat terhadap rendahnya motivasi dan minat siswa 

dalam mempelajari matematika. Akibat lebih lanjut adalah rendahnya pencapaian 

hasil belajar peserta didik.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan prestasi belajar yang lebih baik, pola kerjasama yang positif, serta 

dampak psikologis yang lebih sehat dibandingkan pembelajaran individualistik 

(Johnson, Johnson, dan Holubec dalam Morgan 2005:3). Penelitian yang 

dilakukan oleh Morgan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Melalui 

pembelajaran kooperatif, peserta didik menjadi lebih tertarik dan lebih aktif dalam 

pemecahan masalah matematika. Pembelajaran kooperatif memberikan dampak 

yang positif dalam membantu peserta didik memahami konsep yang sulit, 

menumbuhkan kemampuan kerjasama, menumbuhkan sikap berpikir kritis, dan 

mengembangkan sikap sosial peserta didik. 

Pembelajaran matematika di kelas harus dibuat menarik sehingga peserta 

didik dan guru bergairah untuk mengikuti dan melaksanakan proses belajar dan 

mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk itu diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading and 

Composition) dengan media kartu soal. CIRC adalah suatu model pembelajaran 

kooperatif yang dapat digunakan sebagai alternatif bagi guru untuk mengajar 

peserta didik. Di dalam model pembelajaran CIRC terdapat komponen-komponen 

yang dapat membuat peserta didik lebih kreatif dan bekerja dalam kelompok 
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sehingga dapat saling bertukar pengetahuan selama proses pembelajaran. Melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memahami dan menyelesaikan 

masalah matematika sehingga akan berdampak pada peningkatan hasil belajar 

peserta didik. Pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC perlu disertai penggunaan media pembelajaran yang tepat 

agar dapat menunjang pembelajaran efektif demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pengembangan model dapat dilakukan melalui penggunaan media kartu soal 

sebagai alat bantu untuk menyampaikan soal-soal pemecahan masalah. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa  pembelajaran 

matematika melalui model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media 

kartu soal diduga dapat memberikan hasil yang berbeda terhadap hasil belajar 

materi volum kubus dan balok pada peserta didik MTs Miftahul Khoirot Branjang 

Ungaran dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal diduga memberikan hasil belajar 

yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional.  

 

2.3 Hipotesis 
 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(3) Pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal untuk materi 

volum kubus dan balok dapat mencapai ketuntasan belajar pada peserta didik 

kelas VIII. 
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(4) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal 

untuk materi volum kubus dan balok lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional pada peserta didik kelas VIII. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Subyek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2002:108). 

Dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian di kelas VIII MTs. Miftahul 

Khoirot Branjang Ungaran. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas VIII MTs. Miftahul Khoirot Branjang Ungaran tahun pelajaran 2008/2009 

yakni sebanyak 158 peserta didik yang tersebar dalam empat kelas, yaitu kelas 

VIIIA (40 peserta didik), VIIIB (40 peserta didik), VIIIC (40 peserta didik), dan 

VIIID (38 peserta didik). 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan 

cara-cara tertentu (Arikunto 2002:109). Sampel dalam penelitian ini adalah 

sekelompok peserta didik yang terhimpun dalam satu kelas sebagai kelas 

eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Dengan ketentuan kelas 

eksperimen diberi  perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan 

media kartu soal sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional. 

Untuk memperoleh sampel yang representatif, secara garis besar ada tiga 

cara yaitu sampling seadanya, sampling purposif (perimbangan), dan sampling 
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peluang (Sudjana 2002:167). Sampling seadanya dan sampling purposif sering 

dinamakan sebagai sampling nonpeluang di mana ketelitian dan 

kerepresentatifannya tidak dapat ditaksir sehingga tidak mungkin 

menggeneralisasikan hasil sampel terhadap populasi dengan derajat keyakinan 

tertentu. Berdasarkan alasan  tersebut sampling peluang lebih sering digunakan 

untuk penelitian. Sampling peluang di mana setiap anggota populasi memiliki 

peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel dinamakan random sampling 

(sampling acak).  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri relatif yang dimiliki 

kelas tersebut, yaitu peserta didik mendapatkan materi berdasarkan kurikulum 

yang sama dan pembagian kelas bukan berdasarkan rangking (tidak ada kelas 

unggulan) sehingga peserta didik sudah tersebar secara acak pada kelas yang telah 

ditentukan. Pada penelitian ini, terpilih dua kelas yaitu kelas VIIIA sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol. Kelas VIIIA sebagai kelas 

eksperimen akan diberikan perlakuan berupa pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dengan media kartu soal sedangkan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol akan 

diberikan pembelajaran konvensional. 

3.1.3 Variabel Penelitian 

3.1.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang diselidiki 

pengaruhnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah model pembelajaran. 
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3.1.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang timbul sebagai akibat dari variabel 

bebas. Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah hasil belajar peserta didik. 

3.1.4 Desain Penelitian 

Pemilihan desain eksperimen mengakibatkan adanya prosedur penelitian 

tertentu yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan yaitu mengacu 

pada desain kelompok kontrol pascates beracak (randomized posttest-only control 

group design). Pada jenis eksperimen ini terjadi pengelompokan subjek secara 

acak dengan adanya postest (0). Kelompok yang satu tidak memperoleh perlakuan 

khusus atau perlakuan biasa ( 2X ) sebagai kelas kontrol, sedangkan kelompok 

yang lain memperoleh perlakuan khusus ( 1X ) di mana dalam penelitian ini 

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal. 

Desain eksperimen dapat digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Desain Kelompok Kontrol Pascates Beracak 

 Kelompok  Perlakuan  Posttest 

Acak A [KE]  X1  0 

Acak B [KK]  X2  0 

(Sukmadinata 2008:205 – 206) 

Keterangan: 

KE = kelompok eksperimen 

KK = kelompok kontrol  
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1X  = perlakuan khusus (pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media 

kartu soal) 

2X  = perlakuan biasa (pembelajaran konvensional)  

Desain atau rancangan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 Desain Penelitian 

Keadaan 
Awal Kelas Perlakuan Keadaan 

Akhir 

Nilai 

ulangan 

tengah 

semester 

Kelas 

eksperimen 

Pembelajaran Kooperatif Tipe 

CIRC dengan Media Kartu Soal Tes 

Kemampuan 

Pemecahan 

Masalah Kelas kontrol Pembelajaran Konvensional 

 

Berdasarkan desain eksperimen di atas, maka disusun prosedur penelitian 

sebagai berikut: 

(1) mengambil data nilai ulangan tengah semester genap kelas VIIIA dan VIIIB 

tahun pelajaran 2008/2009 sebagai data awal; 

(2) berdasarkan data (1) ditentukan sampel penelitian yaitu kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dengan menggunakan teknik random sampling; 

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

homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata; 

(4) menyusun kisi-kisi tes; 

(5) menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat; 

(6) mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba; 
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(7) menganalisis data hasil uji coba instrumen tes uji coba untuk mengetahui 

taraf kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas; 

(8) menentukan soal-soal yang memenuhi syarat untuk disusun menjadi 

instrumen tes; 

(9) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan 

media kartu soal; 

(10) melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal 

pada kelas eksperimen dan melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional pada kelas kontrol; 

(11) melaksanakan tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol; 

(12) menganalisis data hasil tes; 

(13) menyusun hasil penelitian. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan pekerjaan yang paling penting dalam 

penelitian (Arikunto 2002:197). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah ada 

yaitu nilai ujian tengah semester mata pelajaran matematika kelas VIII semester 

genap tahun pelajaran 2008/2009. Data yang diperoleh digunakan sebagai data 

awal yang berfungsi untuk mengetahui kondisi awal populasi penelitian dengan 

melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Nilai ujian tengah semester mata 
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pelajaran matematika kelas VIII semester genap tahun pelajaran 2008/2009 untuk 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran 4. 

3.2.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik tes yang dilakukan setelah perlakuan 

diberikan kepada kelas eksperimen berupa pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dengan media kartu soal, sementara kelas kontrol diberikan pembelajaran 

konvensional. Tes ini diberikan kepada kedua kelompok dengan alat tes yang 

sama untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Dalam penelitian ini digunakan 

soal tes berbentuk uraian yang sebelumnya telah diujicobakan. Soal tes hasil 

belajar dapat dilihat pada lampiran 28. Hasil belajar peserta didik kemudian diolah 

untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian.  

 

3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen tes bersifat mengukur, karena berisi pertanyaan atau pernyataan 

yang alternatif jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, benar-salah 

ataupun skala jawaban (Sukmadinata 2008:230). 

3.3.1 Materi dan Bentuk Tes 

Soal tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal pemecahan 

masalah materi volum kubus dan balok berbentuk uraian. 

3.3.2 Metode Penyusunan Perangkat Tes 

(1) Melakukan pembatasan materi yang diteskan. 

Materi yang diteskan dalam penelitian ini adalah volum kubus dan balok. 
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(2) Menentukan tipe soal. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil belajar untuk aspek kemampuan 

pemecahan masalah pada pokok bahasan volum kubus dan balok melalui 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Kemampuan pemecahan masalah tidak hanya 

dilihat dari benar atau salahnya hasil perhitungan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal tetapi dilihat dari kemampuan peserta didik dalam memahami 

masalah, mengorganisasi data, dan memilih informasi yang relevan, menyajikan 

masalah matematika dalam berbagai bentuk, mengembangkan strategi pemecahan 

masalah, serta membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 

Dari uraian tersebut maka dalam penelitian ini digunakan jenis soal uraian yakni 

berupa soal cerita atau soal pemecahan masalah. Kisi-kisi dan soal uji coba hasil 

belajar dapat dilihat pada lampiran 9 dan lampiran 10. 

3.3.3 Kaidah Penulisan Butir Soal 

Penulisan butir soal mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut. 

(1) Melakukan pembatasan materi yang diujikan. Dalam penelitian ini materi 

yang diujikan adalah materi volum kubus dan balok pada materi pokok 

bangun ruang sisi datar. 

(2) Menentukan tipe soal. Dalam penelitian ini tipe soal yang digunakan adalah 

soal uraian. 

(3) Menentukan jumlah butir soal. Pada peneltian ini jumlah soal yang diujikan 

ada delapan butir. 

(4) Menentukan alokasi waktu. Pada penelitian ini waktu yang disediakan untuk 

mengerjakan soal adalah 80 menit. 
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(5) Menentukan jenjang atau komposisi soal. 

(6) Membuat kisi-kisi soal. 

(7) Menuliskan petunjuk pengisian soal, bentuk lembar jawab, kunci jawaban, 

dan pedoman penskoran. 

(8) Menulis butir soal. 

(9) Mengujicobakan soal (instrumen). 

(10) Menganalisis hasil uji coba dalam hal reliabilitas, validitas, taraf kesukaran, 

dan daya pembeda tiap-tiap butir soal. 

(11) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 

3.4 Analisis Instrumen 

3.4.1 Analisis Validitas Item 

Anderson dalam Arikunto (2007:64) menyebutkan “A test is valid if it 

measures what it purpose to measure”, atau sebuah tes dikatakan valid apabila tes 

tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Menurut Arikunto (2007:76), item 

dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. 

Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai 

kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan dengan korelasi 

sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi product 

moment. 
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Keterangan: 

rxy            = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N         = jumlah subyek 

X         = skor yang dicari validitasnya 

Y         = skor total 

XY      = perkalian antara skor butir soal dan skor total 

 2X = jumlah kuadrat skor butir soal 

 2Y = jumlah kuadrat skor total 

Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 dan +1,00. Namun karena 

dalam menghitung sering dilakukan pembulatan angka-angka, sangat mungkin 

diperoleh koefisien lebih dari 1,00. Koefisien negatif menunjukkan hubungan 

kebalikan sedangkan koefisien positif menunjukkan adanya kesejajaran. 

Kemudian hasil XYr dikonsultasikan dengan tabelr  product moment dengan =5%. 

Jika XYr  > tabelr  maka alat ukur dikatakan valid. 

Nilai tabelr  untuk 40N   dan taraf signifikan %5  adalah 312.0 (lihat 

lampiran 38). Pada analisis instrumen tes ujicoba yang terdiri dari delapan soal 

berbentuk uraian diperoleh semua butir soal valid karena tabelhitung rr  . 

Perhitungan validitas butir soal dapat dilihat pada lampiran 13. 

3.4.2 Analisis Reliabilitas Tes 

Menurut Arikunto (2007:86), pengertian reliabilitas tes  berhubungan 

dengan masalah ketetapan hasil tes. Artinya, reliabilitas berhubungan dengan 

masalah kepercayaan, dimana suatu tes dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan 
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yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui reliabilitas tes berbentuk uraian adalah rumus Alpha 

sebagai berikut. 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas yang dicari 

n  = banyaknya item 

 2
i  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

 2
t  = varians total 

Dengan diperolehnya r11 sebenarnya baru diketahui tinggi rendahnya 

koefisien tersebut, agar lebih sempurnanya perhitungan reliabilitas sampai pada 

kesimpulan, sebaiknya hasil tersebut dikonsultasikan atau disesuaikan dengan 

tabel r product moment. Jika r11 > rtabel maka soal tersebut reliabel (Arikunto 

2007:106). 

Berdasarkan hasil analisis instrumen uji coba untuk reliabilitas soal 

dieroleh 724.0r11  . Dari tabel r product moment  diperoleh 312.0rtabel   (lihat 

lampiran 38). Karena tabel11 rr   maka soal tersebut reliabel. Perhitungan 

reliabilitas soal dapat dilihat pada lampiran 14. 

3.4.3 Daya Pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda untuk tes 

berbentuk uraian adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata (mean) 
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yaitu antara mean kelompok atas dan mean kelompok bawah untuk tiap-tiap item 

soal. Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah sebagai 

berikut. 

)1n(n
xx

)MLMH(t

ii

2
2

2
1








 
 

Keterangan: 

t  = daya pembeda 

MH     = rata-rata dari kelompok atas 

ML    = rata-rata dari kelompok bawah 

 2
1x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

2
2x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

in     = N%27  

N        = banyak peserta tes 

Jika hitungt > tabelt  dengan derajat kebebasan = )1n()1n( 21  dengan taraf 

signifikasi 5% maka daya pembeda soal tersebut signifikan (Arifin 1991:141 – 

142). Untuk %5  dan 20)1n()1n(df 21   didapatkan nilai 

72.1t tabel  .  

Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal diperoleh kesimpulan bahwa 

delapan butir soal yang diujicobakan kesemuanya memiliki daya pembeda 

signifikan karena tabelhitung tt  . Contoh perhitungan daya pembeda dapat dilihat 

pada lampiran 15. 
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3.4.4 Taraf Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 

dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan 

indeks kesukaran 0.00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya 

indeks 1.00 menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah. Indeks kesukaran 

diberi simbol P (p besar) singkatan dari kata “proporsi”. Rumus untuk mencari P 

adalah: 

 
JS
BP    

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

(Arikunto 2007:207 – 208) 

 Dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah: 

1) soal dengan 0,00 < P < 0,30 adalah soal sukar; 

2) soal dengan 0,30 < P < 0,70 adalah soal sedang; 

3) soal dengan 0,70 < P < 1,00 adalah soal mudah. 

Berdasarkan perhitungan taraf kesukaran soal, didapatkan empat soal 

dengan kriteria mudah yaitu soal nomor 1, 5, 6, dan 8; tiga soal dengan kriteria 

sedang yaitu soal nomor 2, 3, dan 7; dan satu soal dengan kriteria sukar yaitu soal 

nomor 4. Contoh perhitungan taraf kesukaran soal nomor 1 dapat dilihat pada 

lampiran 16. 
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Dalam penelitian ini item soal yang akan diambil untuk diteskan pada 

kelas sampel adalah item soal yang valid, reliabel, memiliki tingkat kesukaran 

mudah, sedang, atau sukar, dan memiliki daya pembeda yang signifikan. 

Berdasarkan hasil analisis uji coba instrumen maka semua soal dipakai.  

 

3.5 Analisis Data Awal 

Analisis data awal dilakukan untuk membuktikan bahwa setiap kelas 

dalam populasi berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang dipakai adalah 

nilai ulangan tengah semester kelas VIII semester genap tahun pelajaran 

2008/2009. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

3.5.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas sampel adalah untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

H0 : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Untuk uji normalitas ini digunakan uji chi-kuadrat, dengan rumus: 

                       





k

1i i

2
ii2

E
)EO(

                             

Keterangan : 

Oi : frekuensi hasil pengamatan 

Ei : frekuensi hasil yang diharapkan 

k  : jumlah kelas interval 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika )3k)((
22

   dan dalam hal 

lainnya Ho diterima dimana derajat kebebasan dk = k-3 dan taraf signifikasi 

%5  (Sudjana 2002:293). 

Untuk %5  dan 336dk   dengan menggunakan formula 

“CHIINV(5%;3)” pada microsoft excel diperoleh 2 tabel = 7.81. Dari hasil 

perhitungan uji normalitas data awal, untuk kelas eksperimen diperoleh nilai 

78.22   dan pada kelas kontrol diperoleh nilai .44.12   Karena 

)3k)((
22

   maka data berdistribusi normal. Uji normalitas awal kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada lampiran 5 dan lampiran 6. 

3.5.2 Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) 

Uji kesamaan varians ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

kelompok sampel memiliki varians yang sama ataukah tidak. Pada pengujian 

kesamaan varians untuk dua sampel, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

2
2

1
2

o :H    

2
2

1
2

a :H    

Rumus yang digunakan: 

 
TerkecilVarians
TerbesarVariansF  . 

    (Sudjana 2002:250). 

Kriteria pengujiannya adalah tolak 
 21 v,v

2
1o FFjikaH


   

dimana 111  nv dan 122  nv  dengan taraf signifikansi %5 .  
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Dari hasil analisis uji homogenitas diperoleh 005.1Fhitung  . Nilai 
)v,v(

2
1

21

F


 

untuk %5  dengan 391kvv 21   dapat dicari dengan menggunakan 

formula ”FINV(0.025;39;39)” pada microsoft excel sehingga diperoleh nilai  

)2v,1v(
2
1F


= .89.1F )39,39(025.0   

Karena 
)v,v(

2
1hitung

21

FF


 maka Ho diterima, berarti kedua sampel 

mempunyai varians yang tidak berbeda (homogen). Perhitungan uji homogenitas 

data awal dapat dilihat pada lampiran 7. 

3.5.3 Uji Kesamaan Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata dimaksudkan untuk menentukan apakah kelompok 

sampel memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara statistik. Hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut. 

21o :H    

21a :H    

Rumus yang digunakan 

21

21

n
1

n
1.s

xx
t




  dengan 

2nn
s)1n(s)1n(

s
21

2
22

2
112




  

(Sudjana 2002: 239) 

Kriteria yang digunakan adalah 0H  ditolak jika 

)2nn)(
2
11(hitung)2nn)(

2
11( 2121

ttt





. 
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Dari hasil perhitungan diperoleh 03.0t hitung  . Nilai tabelt  pada 

%5 dan 7824040dk   dicari dengan menggunakan formula 

”TINV(0.05;78)” pada microsoft excel sehingga diperoleh nilai .99.1t tabel   

Karena 99.1t99.1 hitung   maka 0H  diterima. Artinya rata-rata kelompok 

populasi adalah sama (tidak berbeda secara signifikan). Perhitungan uji kesamaan 

rata-rata dapat dilihat pada lampiran 8. 

 

3.6 Analisis Data Akhir 

3.6.1 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas sampel adalah untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut. 

H0 : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Untuk uji normalitas ini digunakan uji chi-kuadrat, dengan rumus: 

                       





k

1i i

2
ii2

E
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Keterangan : 

Oi : frekuensi hasil pengamatan 

Ei : frekuensi hasil yang diharapkan 

k  : jumlah kelas interval 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika )3k)((
22

   dan dalam hal 

lainnya Ho diterima dimana derajat kebebasan dk = k-3 dan taraf signifikasi 

%5  (Sudjana 2002:293). 

3.6.2 Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) 

Uji kesamaan varians ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

kelompok sampel memiliki varians yang sama atau tidak. Pada pengujian 

kesamaan varians untuk dua sampel, hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

2
2

1
2

o :H    

2
2

1
2

a :H    

Rumus yang digunakan: 

TerkecilVarians
TerbesarVarians

F   

Kriteria pengujiannya adalah tolak 
 21 v,v

2
1o FFjikaH


 , 

dimana 111  nv  dan 122  nv  dengan taraf signifikansi %5 . 

(Sudjana 2002:250). 

3.6.3 Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk menguji apakah pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC dengan media kartu soal efektif membuat peserta didik mencapai 

ketuntasan belajar. Indikator mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai 

ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan individual didasarkan 

pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

di MTs Miftahul Khoirot untuk mata pelajaran matematika adalah 60. Sementara 

kriteria ketuntasan klasikal yaitu prosentase peserta didik yang mencapai 



57 
 

 
 

ketuntasan individual minimal sebesar 70%. Uji hipotesis ketuntasan belajar untuk 

ketuntasan individual menggunakan uji t satu pihak sedangkan uji ketuntasan 

klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak.  

Untuk uji t satu pihak, yaitu uji pihak kanan, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 

H0 : 60  

Ha : 60  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

n
s

x
t 0  (Sudjana 2002:227) 

Keterangan: 

t    : nilai t yang dihitung. 

x    : rata-rata nilai. 

0  : nilai yang dihipotesiskan. 

s    : simpangan baku. 

n   : jumlah anggota sampel. 

Nilai tabelt  dengan dk = n – 1 dan peluang ( 1 ) dapat diperoleh dengan 

menggunakan formula pada microsoft excel. Kriteria pengujian yaitu H0 ditolak 

jika .tt tabelhitung   

Untuk uji proporsi, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : 70.0  

Ha : 70.0  
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Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 
n

1
n
x

z
00

0








   (Sudjana 2002:233)      

Keterangan: 

z     : nilai t yang dihitung. 

x    : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual. 

0  : nilai yang dihipotesiskan. 

n   : jumlah anggota sampel. 

Kriteria pengujian yaitu H0 ditolak jika  5.0zz . Nilai 5.0z dengan 

%5 dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi z (lihat 

lampiran 37). 

3.6.4 Uji Hipotesis II (Uji Perbedaan Dua Rata-Rata) 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 

dari kedua kelompok sampel. Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan dengan uji 

beda rata-rata (uji pihak kanan) dengan menggunakan uji t .  

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

210 :H    

21a :H    

Kriteria 0H  diterima jika tabelhitung tt  . 

Rumusan hitungt  yang dipergunakan sangat ditentukan oleh hasil uji 

kesamaan variansi antara kedua kelompok sampel. Rumus yang digunakan 

tergantung pada berbeda atau tidaknya variansi kedua kelompok sampel.  
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(1) Jika variansi kedua kelompok berbeda, maka hitungt  ditentukan dengan 

rumus berikut. 

2

2
2

1

2
1

21
hitung

n
s

n
s

xx
t




  

(2) Jika variansi kedua kelompok sama, maka hitungt  ditentukan dengan rumus 

berikut. 

21

21
hitung

n
1

n
1.s

xxt



  dengan 

2nn
s)1n(s)1n(

s
21

2
22

2
112




 . 

Kriteria 0H  ditolak jika )2nn)(1(hitung 21
tt    

(Sudjana 2002:241) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian eksperimen dengan 

menggunakan dua kelas sampel, yaitu kelas VIIIA sebagai kelas eksperimen dan 

kelas VIIIB sebagai kelas kontrol. Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, 

terlebih dahulu peneliti menentukan materi dan menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Materi yang dipilih adalah volum kubus dan balok. 

Dalam penelitian ini, pada kelas eksperimen diterapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal sedangkan kelas 

kontrol diberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang biasa digunakan oleh guru 

di kelas, yaitu pembelajaran konvensional. Pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 

eksperimen terdiri dari enam fase, yaitu menyajikan tujuan pembelajaran dan 

memotivasi peserta didik, menyajikan permasalahan (melalui media kartu soal), 

mengorganisasi peserta didik dalam kelompok, membimbing kerja kelompok, 

melakukan evaluasi dan yang terakhir memberikan penghargaan. Keenam fase 

tersebut disesuaikan dengan kegiatan pokok pada pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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4.1.2 Hasil Analisis Data Hasil Belajar 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif 

 Setelah diberikan tes diperoleh data hasil tes hasil belajar peserta didik 

yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data hasil tes hasil belajar meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis I (uji ketuntasan belajar), dan uji 

hipotesis II (uji perbedaan dua rata-rata). Tes hasil belajar menggunakan delapan 

butir soal, semuanya berbentuk uraian atau soal pemecahan masalah yang 

diberikan setelah proses pembelajaran materi volum kubus dan balok selesai. Tes 

hasil belajar diikuti oleh 80 peserta didik yang terdiri dari 40 peserta didik kelas 

VIIIA (kelas eksperimen) dan 40 peserta didik kelas VIIIB (kelas kontrol). Hasil 

analisis deskriptif hasil belajar materi volum kubus dan balok kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 
Analisis Deskriptif Data hasil Belajar 

No Statistik Deskriptif Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 Banyak Siswa 40 40 
2 Nilai Tertinggi 97 91 
3 Nilai Terendah 44 32 
4 Rata-rata 71.85 62.78 
5 Varians 140.08 211.26 
6 Simpangan Baku 11.84 14.53 
7 Ketuntasan belajar 85 % 60 % 
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4.1.2.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap data hasil tes hasil belajar peserta didik  

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 : data 

berdistribusi normal sedangkan hipotesis alternatif aH  : data berdistribusi tidak 

normal. Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika )3k)((
22

  . 

Untuk 40N   maka banyaknya kelas interval adalah 6)40(log3.31  . 

Untuk %5  dan 336dk   dengan menggunakan formula 

”CHIINV(5%;3)” pada microsoft excel sehingga diperoleh 2 tabel = 7.81.  

Dari hasil perhitungan uji normalitas data akhir, pada kelas eksperimen 

diperoleh 31.32   dan pada kelas kontrol diperoleh .91.12   Karena 

)3k)((
22

   maka 0H  diterima, yang berarti bahwa data berdistribusi normal. 

Uji normalitas data akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

lampiran 31 dan 32. 

4.1.2.3 Hasil Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas 

dilakukan dengan penyelidikan apakah kedua sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak.  

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

H0 : Kedua varians sama atau homogen. 

Ha : Kedua varians tidak sama atau tidak homogen. 

Kriteria pengujiannya adalah tolak 
 21 v,v

2
1o FFjikaH


 . 
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Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas data akhir kelas eksperimen 

dan kelas kontrol diperoleh nilai 51.1Fhitung  . Nilai 
)v,v(

2
1

21

F


 untuk %5  dengan 

391kvv 21  dapat dicari dengan menggunakan formula 

”FINV(0.025;39;39)” yang terdapat pada microsoft excel sehingga diperoleh nilai 

)2v,1v(
2
1F


= .89.1F )39,39(025.0    

Karena 
)v,v(

2
1hitung

21

FF


  maka Ho diterima, berarti kedua sampel 

mempunyai varians yang tidak berbeda (homogen). Perhitungan uji homogenitas 

dapat dilihat pada lampiran 33. 

4.1.2.4 Hasil Uji Hipotesis I (Uji Ketuntasan Belajar) 

Uji Hipotesis I dilakukan untuk menguji apakah pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC dengan media kartu soal efektif membuat peserta didik mencapai 

ketuntasan belajar. Indikator mencapai ketuntasan belajar yaitu mencapai 

ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. Ketuntasan individual didasarkan 

pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

di MTs Miftahul Khoirot untuk mata pelajaran matematika adalah 60. Sementara 

kriteria ketuntasan klasikal yaitu prosentase peserta didik yang mencapai 

ketuntasan individual minimal sebesar 70%.  

Uji hipotesis ketuntasan belajar untuk ketuntasan individual menggunakan 

uji t satu pihak sedangkan uji ketuntasan klasikal menggunakan uji proporsi satu 

pihak.  

Untuk uji t satu pihak, yaitu uji pihak kanan, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut. 
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H0 : 60  

Ha : 60  

Nilai tabelt  dapat dilihat pada daftar distribusi student t dengan dk = n – 1 

dan peluang ( 1 ). Kriteria pengujian yaitu H0 di tolak jika .tt tabelhitung   

Nilai tabelt  pada %5 dan 39140dk   dicari dengan menggunakan 

formula ”TINV(0.1;39)” pada microsoft excel sehingga diperoleh 

nilai 68.1t tabel  . 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan belajar diperoleh 

.33.6t hitung   Karena tabelhitung tt   maka 0H  ditolak. Berarti kelas eksperimen 

yang dikenai pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal telah 

mencapai ketuntasan belajar secara individual. 

Selanjutnya dilakukan uji proporsi satu pihak untuk mengetahui 

ketuntasan belajar secara klasikal. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

H0 : 70.0  

Ha : 70.0  

Kriteria pengujian yaitu H0 ditolak jika  5.0zz . Nilai 5.0z  dengan 

%5 dapat diperoleh dengan menggunakan daftar tabel distribusi z (lihat 

lampiran 37). 

Nilai 5.0z  dengan %5  atau .64.1z 45.0   Dari hasil perhitungan 

diperoleh .07.2z   Karena ,64.1z07.2z 45.0  maka 0H  ditolak. Artinya kelas 

eksperimen yang dikenai pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu 

soal telah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 
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Berdasarkan hasil uji t dan uji proporsi dapat disimpulkan bahwa kelas 

yang dikenai pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal telah 

mencapai ketuntasan belajar. Perhitungan uji ketuntasan individual (uji t satu 

pihak) dapat dilihat pada lampiran 34 dan untuk uji ketuntasan klasikal (uji 

proporsi satu pihak) dapat dilihat pada lampiran 35.  

4.1.2.5 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata 

dari kedua kelompok sampel. Dalam hal ini dilakukan dengan uji beda rata-rata 

(uji pihak kanan) dengan menggunakan uji t . Hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut. 

210 :H    

21a :H    

Kriteria 0H  ditolak jika )2nn)(1(hitung 21
tt    

 
Dari hasil perhitungan diperoleh 06.3t hitung  . Nilai tabelt  pada 

%5 dan 7824040dk   dicari dengan menggunakan formula 

“TINV(0.1;78)” pada microsoft excel sehingga diperoleh nilai .66.1t tabel    

Karena tabelhitung tt   maka 0H  ditolak, artinya rata-rata hasil belajar kelas 

eksperimen yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media 

kartu soal lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar kelas kontrol yang tidak 

diberi perlakuan (pembelajaran konvensional). Perhitungan uji perbedaan dua 

rata-rata dapat dilihat pada lampiran 36. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Hasil Belajar Materi Volum Kubus dan Balok 

Berdasarkan hasil analisis tahap awal diperoleh data yang menunjukkan 

bahwa kelas yang diambil sebagai sampel dalam penelitian berdistribusi normal 

dan mempunyai varians yang homogen. Hal ini berarti sampel berasal dari kondisi 

atau keadaan yang sama yaitu pengetahuan yang sama. Kemudian dipilih secara 

acak kelas VIIIA sebagai kelas ekperimen yang dikenai pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC dengan media kartu soal dan kelas VIIIB sebagai kelas kontrol yang 

diberi pembelajaran konvensional. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif data hasil belajar materi volum kubus 

dan balok, dapat diketahui bahwa sebelum dilakukan uji ketuntasan belajar dan uji 

perbedaan dua rata-rata, hasil belajar peserta didik yang mendapat pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC dengan meda kartu soal lebih tinggi dari pada hasil belajar 

peserta didik yang mendapat pembelajaran konvensional dengan persentase 

peserta didik yang mengalami ketuntasan belajar sebesar 85%, sedangkan peserta 

peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar pada pembelajaran konvensional 

adalah 60%. Di antara kedua kelas, terlihat bahwa varians lebih besar adalah pada 

kelas yang mendapat pembelajaran konvensional. Hal itu berarti kemampuan 

peserta didik pada kelas tersebut setelah pembelajaran cenderung lebih bervariasi 

dibandingkan dengan kelas yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dengan media kartu soal meskipun tidak signifikan. Hal ini disebabkan pada kelas 

dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran bersifat klasikal dan jarang 

terjadi kerjasama antar peserta didik sehingga kebanyakan aktivitas belajar peserta 
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didik dilakukan secara individual, jarang melakukan kerjasama dan berbagi satu 

sama lain.  

Berdasarkan hasil uji ketuntasan belajar, peserta didik yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal telah mencapai 

ketuntasan belajar yang didasarkan pada KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang ditetapkan di MTs Miftahul Khoirot untuk mata pelajaran matematika yaitu 

60 serta prosentase peserta didik yang mencapai ketuntasan individual minimal 

sebesar 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dengan media kartu soal efektif membuat peserta didik mencapai ketuntasan 

belajar. 

Pada uji perbedaan rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen, rata-rata 

hasil belajar peserta didik yang mendapat model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC dengan media kartu soal menunjukkan perbedaan yang signifikan bila 

dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar peserta didik pada kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil belajar peserta didik yang 

dikenai pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal lebih baik 

daripada hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran konvensional. 

Pada pembelajaran konvensional, pada awalnya memang membuat peserta 

didik lebih tenang karena guru menjadi pusat pembelajaran dan mengendalikan 

peserta didik. Peserta didik duduk dan terpaku memperhatikan guru ketika 

menerangkan materi. Tetapi hal itu efektif hanya di sekitar permulaan kegiatan 

pembelajaran. Selebihnya mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing seperti 
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mengobrol dengan teman sebangku dan membicarakan hal-hal di luar materi yang 

sedang diajarkan. Peserta didik menerima materi yang diberikan oleh guru secara 

pasif. Hal ini membuat guru kurang mengetahui sejauh mana pemahaman peserta 

didik, karena sulit untuk membedakan peserta didik yang sudah paham serta 

peserta didik mana yang belum paham.  

Permasalahan lain yang dihadapi oleh peserta didik adalah kemampuan 

peserta didik dalam memahami dan menelaah soal, karena pembelajaran tidak 

menggunakan model kelompok maka peserta didik disibukkan dengan masalah 

masing-masing dan harus dipecahkan secara individual. Akibatnya, kemampuan 

peserta didik secara umum dalam memahami dan menelaah maksud soal yang 

diberikan oleh guru agak lambat dan kecepatan berhitung pun agak lambat 

sehingga menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berbeda dengan pembelajaran konvensional, pada pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC dengan media kartu soal, peserta didik terlihat lebih aktif dan 

cenderung siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan mempelajari terlebih 

dahulu topik yang akan dibahas. Selain itu pembelajaran ini dapat meningkatkan 

pemahaman peserta didik. Guru tidak sekadar memberikan pengetahuan kepada 

peserta didik tetapi juga memfasilitasi peserta didik untuk membangun 

pengetahuannya sendiri sehingga membawa peserta didik pada pemahaman yang 

lebih tinggi melalui pemecahan masalah secara kooperatif.  

Uraian di atas sejalan dengan tujuan yang paling penting dari 

pembelajaran kooperatif, yaitu untuk memberikan pengetahuan, konsep, 

kemampuan, dan pemahaman yang dibutuhkan oleh peserta didik agar bisa 
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menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi (Slavin 

2005:33). Selanjutnya Slavin mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran 

kooperatif, peserta didik bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen 

sehingga dapat belajar lebih banyak daripada mereka yang diatur dalam kelas-

kelas tradisional. 

Kemungkinan faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan rata-rata 

hasil belajar antara peserta didik yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC dengan media kartu soal dibandingkan dengan peserta didik yang mendapat 

pembelajaran  konvensional adalah sebagai berikut. 

(1) Pada pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal, guru 

menyediakan pengalaman belajar yang dirancang dalam bentuk kelompok 

yang membantu peserta didik dalam memahami materi dan membangun 

pengetahuannya sendiri dengan pendampingan guru. Akibatnya, peserta didik 

lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari. Pada pembelajaran secara 

konvensional, siswa cenderung pasif dalam menerima materi. 

(2) Melalui pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal, 

pembelajaran lebih menarik sehingga peserta didik lebih bersemangat dan 

termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih aktif  

dalam menyampaikan gagasan atau pendapat serta menangggapi pendapat 

temannya. Pada pembelajaran secara konvensional guru menerangkan dan 

membahas soal secara klasikal sehingga cenderung membosankan dan 

menurunkan motivasi belajar peserta didik. 
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(3) Dalam pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal, peserta 

didik lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit 

apabila mereka saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan 

temannya. Melalui diskusi dalam pembelajaran kooperatif akan terjalin 

komunikasi di mana peserta didik saling berbagi ide serta pendapat, misalnya 

dalam menentukan/memilih strategi penyelesaian soal yang ada pada kartu 

soal. Melalui diskusi akan terjadi elaborasi kognitif yang baik, sehingga dapat 

meningkatkan daya nalar, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan 

memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.  

(4) Pada pembelajaran kooperatif, pembagian kelompok dilakukan secara merata. 

Artinya pada setiap kelompok terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan 

akademik yang tinggi hingga yang rendah sehingga siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dapat membantu siswa dengan kemampuan rendah. Hal itu 

tidak terjadi pada pembelajaran konvensional. 

4.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Secara umum, pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan 

media kartu soal dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun. Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat 

memaparkan bahwa dalam menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

dengan media kartu soal, guru perlu memperhatikan beberapa hal berikut. 

(1) Kreatifitas guru sangat diperlukan untuk memotivasi peserta didik, 

mengorganisasi peserta didik dalam kelompok, memilih permasalahan-
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permasalahan/pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan mendorong peserta 

didik untuk aktif dalam mengemukakan gagasan. 

(2) Guru perlu memperhatikan seksama mengenai efektivitas dan efisiensi waktu. 

Waktu yang diperlukan untuk menerapkan model pembelajaran tersebut lebih 

lama misalnya dalam hal pengondisian kelompok, dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. 

(3) Guru perlu persiapan yang lebih matang dalam membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran, kartu soal dan LKS karena akan turut menentukan keberhasilan 

pembelajaran. 

(4) Guru perlu memiliki wawasan dan ketepatan dalam melakukan bimbingan 

individual di tengah pembelajaran kelompok. Pendampingan guru dalam 

kegiatan kooperatif sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan 

konsep. 

Dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media 

kartu soal secara efektif dan efisien serta denan persiapan yang matang akan 

memungkinkan pencapaian hasil belajar yang lebih tinggi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

4.3 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keefektifan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas VIII pada materi volum kubus dan balok tahun pelajaran 2008/2009 di MTs 

Miftahul Khoirot Branjang Ungaran, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

(5) Pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal untuk materi 

volum kubus dan balok dapat mencapai ketuntasan belajar pada peserta didik 

kelas VIII. 

(6) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal 

untuk materi volum kubus dan balok lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional pada peserta didik kelas VIII. 

 

4.4 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan peneliti 

sebagai berikut. 

(1) Guru matematika dalam menyampaikan materi volum kubus dan balok dapat 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal 

untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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(2) Guru matematika hendaknya melakukan variasi pembelajaran untuk 

menunjang pembelajaran efektif demi tercapaianya tujuan pembelajaran. 

(3) Pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal dapat 

dikembangkan untuk diterapkan pada materi pokok matematika lainnya 

dengan adanya variasi pembelajaran dan inovasi baru dalam pembelajaran. 
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Lampiran 1 
 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Eksperimen (VIIIA) 
 

No Kode Nama 
1 E-1 Abdul Ghofar 
2 E-2 Adit Nur Azis 
3 E-3 Ahmad Fais M 
4 E-4 Ainur Rosyidah K 
5 E-5 Ajid Dhakirin 
6 E-6 Akhmad Rojiv Sidik 
7 E-7 Al Hidayah 
8 E-8 Angga Suryanto 
9 E-9 Aning Azizah 

10 E-10 Anisaul Khamidah 
11 E-11 Antok Ibnu Yasar 
12 E-12 Azizah 
13 E-13 Deni Prayoko Wijayanto 
14 E-14 Dhevy Kusumawati 
15 E-15 Faridatun Nimatul K 
16 E-16 Galih Restu P 
17 E-17 Heppy Surya Putri RM 
18 E-18 Jaelani 
19 E-19 Laelatul Khasanah 
20 E-20 M. Khoirul Umam 
21 E-21 M. Mawari 
22 E-22 Mei Fitri Andriyani 
23 E-23 Misbakhul Munir 
24 E-24 Muh Abdul Aziz 
25 E-25 Muhamad Nur Mubin 
26 E-26 Muhammad Irfan 
27 E-27 Nala Rahmawati 
28 E-28 Nana Ningrum 
29 E-29 Nur Hayati 
30 E-30 Nurul Aeni 
31 E-31 Nurul Fadhilah 
32 E-32 Puji Lestari 
33 E-33 Ratnani Latifah 
34 E-34 Riza Margidayana 
35 E-35 Rosaliyani 
36 E-36 Shinta Rahayu F 
37 E-37 Shokhibul Ghofur 
38 E-38 Siti Aisah 
39 E-39 Siti Munawiroh 
40 E-40 Zainuddin 
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Lampiran 2 
 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Kontrol (VIIIB) 
 

No Kode Nama 
1 K-1 Abdul Munir 
2 K-2 Ana Aulia Ulfa 
3 K-3 Andika Setyawan 
4 K-4 Angga Prasetyo 
5 K-5 Ani Indriyani 
6 K-6 Aris Erviyanto 
7 K-7 Dani Aris Setiawan 
8 K-8 Deni Ariyanto 
9 K-9 Eka Yudiana Putri 

10 K-10 Fisa Setiantoro 
11 K-11 Fitriana 
12 K-12 Himatul Mawadah 
13 K-13 Khabib Khoirul Umam 
14 K-14 Khabiullah S F 
15 K-15 M. Afuan Astajib 
16 K-16 Mardiono Putro N 
17 K-17 Mimin Lestari 
18 K-18 Mualimin 
19 K-19 Muchamad Najib Z 
20 K-20 Muchammad Alwi 
21 K-21 Muh Imam Syah 
22 K-22 Muhamad Latif 
23 K-23 Muhamad Nur Hidayat 
24 K-24 Muhamad Yunus 
25 K-25 Nanang Widiyanto 
26 K-26 Nilna Fatonah 
27 K-27 Novita Sari 
28 K-28 Nur Ambar Wati 
29 K-29 Nur Chosim 
30 K-30 Nur Yulita Sari 
31 K-31 Risky Nur Jaelani 
32 K-32 Rismanto 
33 K-33 Riyo Oktaviani 
34 K-34 Rodliyah 
35 K-35 Rudi Hartono 
36 K-36 Shinta Wulandari 
37 K-37 Siti Muawanah 
38 K-38 Siti Muyasaroh 
39 K-39 Zazid Muthohar 
40 K-40 Zidna Ilma 
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Lampiran 3 
 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas Uji Coba Instrumen (VIIIC) 
 

No Kode Nama 
1 UC-1 Agus Prasetya 
2 UC-2 Agus Salim 
3 UC-3 Ahmad Rizki Fauzan 
4 UC-4 Ambaryanto 
5 UC-5 Anang Zain Lutfi 
6 UC-6 Anita Riski Utami 
7 UC-7 Argiyanti Oktavianasari 
8 UC-8 Arif Hasan Sodiq 
9 UC-9 Catur Supriyanto 

10 UC-10 Dias Safriyanto 
11 UC-11 Efanudin 
12 UC-12 Eko Wahyu Jimi L 
13 UC-13 Fitri Puji Astuti 
14 UC-14 Hidayatul Fadhilah 
15 UC-15 Ika Oktaviani 
16 UC-16 Indah Wahyuni 
17 UC-17 Kharisa Kurniyati 
18 UC-18 Khirunnisak 
19 UC-19 Kholifatul Umayah 
20 UC-20 Komariyah 
21 UC-21 Lenny Meliana 
22 UC-22 M. Abdul Khofi 
23 UC-23 M. Khoirul Amin Makruf 
24 UC-24 Maskum Hadi 
25 UC-25 Miftakhul Jannah 
26 UC-26 Mohammad Shodikun 
27 UC-27 Mu'arif Yuniawan 
28 UC-28 Muh Abu Hasan 
29 UC-29 Muh Fauzi 
30 UC-30 Muh Zaky Masykuri 
31 UC-31 Nur Anisa Firdausatun 
32 UC-32 Nur Fadhilah 
33 UC-33 Nur Khoiriyah 
34 UC-34 Rahmad Widiarso 
35 UC-35 Ria Eka Sari 
36 UC-36 Rusman Susanto 
37 UC-37 Setia Suci Puji L 
38 UC-38 Siti Kholifah 
39 UC-39 Siti Maesyaroh 
40 UC-40 Vina Ima Mulyani 
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Lampiran 4 
 

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester 
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No Kode Nilai No Kode Nilai 
1 E-1 56 1 K-1 56 
2 E-2 65 2 K-2 60 
3 E-3 62 3 K-3 60 
4 E-4 66 4 K-4 56 
5 E-5 40 5 K-5 60 
6 E-6 50 6 K-6 49 
7 E-7 48 7 K-7 60 
8 E-8 32 8 K-8 56 
9 E-9 61 9 K-9 66 
10 E-10 60 10 K-10 46 
11 E-11 54 11 K-11 50 
12 E-12 72 12 K-12 55 
13 E-13 77 13 K-13 38 
14 E-14 65 14 K-14 65 
15 E-15 52 15 K-15 60 
16 E-16 70 16 K-16 51 
17 E-17 58 17 K-17 68 
18 E-18 47 18 K-18 75 
19 E-19 62 19 K-19 55 
20 E-20 92 20 K-20 66 
21 E-21 35 21 K-21 60 
22 E-22 63 22 K-22 76 
23 E-23 52 23 K-23 40 
24 E-24 50 24 K-24 78 
25 E-25 61 25 K-25 80 
26 E-26 76 26 K-26 80 
27 E-27 96 27 K-27 66 
28 E-28 88 28 K-28 36 
29 E-29 77 29 K-29 85 
30 E-30 76 30 K-30 38 
31 E-31 76 31 K-31 46 
32 E-32 76 32 K-32 86 
33 E-33 76 33 K-33 78 
34 E-34 50 34 K-34 66 
35 E-35 65 35 K-35 58 
36 E-36 69 36 K-36 70 
37 E-37 43 37 K-37 95 
38 E-38 63 38 K-38 88 
39 E-39 65 39 K-39 56 
40 E-40 52 40 K-40 68 
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Lampiran 5 
 

Uji Normalitas Awal Kelas Eksperimen 
 
Hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data tidak berdistribusi normal. 

Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 





k

1i i

2
ii2

E
)EO(

 . 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika tabel
22   . 

 
 
 
 
 
Nilai maksimum = 96  Panjang kelas = 10.67   11 
Nilai minimum = 32  Rata-rata ( x ) = 62.45 
Rentang = 64  S  = 14.47 
Banyak kelas = 6  N  = 40 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z 
untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 
untuk 

Z 

Ei Oi 
i

2
ii

E
)EO( 

 

32-42 31.5 -2.14 0.4838 0.0678 2.7120 3 0.0306 
43-53 42.5 -1.38 0.4160 0.1841 7.3649 9 0.3630 
54-64 53.5 -0.62 0.2318 0.2882 11.5260 10 0.2020 
65-75 64.5 0.14 0.0563 0.2601 10.4024 8 0.5548 
76-86 75.5 0.90 0.3164 0.1353 5.4133 7 0.4651 
87-97 86.5 1.66 0.4517 0.0406 1.6227 3 1.1691 

 97.5 2.42 0.4923     
2 = 2.7847 78.2  

 
Untuk %5 dengan 336dk   diperoleh 2 tabel = 7.81 
 
 
 
 
Karena 2  berada pada daerah penerimaan Ho, maka data berdistribusi normal. 

)3k)((
2

  

Daerah 
penerimaan Ho 

81.7  

Daerah 
penerimaan Ho 

78.2  
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Lampiran 6 
Uji Normalitas Awal Kelas Kontrol 

 
Hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data tidak berdistribusi normal. 

Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 





k

1i i

2
ii2

E
)EO(

 . 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika tabel
22   . 

 
 
 
 
 
Nilai maksimum = 95  Panjang kelas = 9.83   10 
Nilai minimum = 36  Rata-rata ( x ) = 62.55 
Rentang = 59  S  = 14.44 
Banyak kelas = 6   N  = 40 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z 
untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas kelas 
untuk Z Ei Oi 

i

2
ii

E
)EO( 

 

36-45 35.5 -1.87 0.4695 0.0883 3.5334 4 0.0616 
46-55 45.5 -1.18 0.3812 0.1938 7.7537 7 0.0733 
56-65 55.5 -0.49 0.1873 0.2682 10.7298 12 0.1504 
66-75 65.5 0.20 0.0809 0.2342 9.3662 8 0.1993 
76-85 75.5 0.90 0.3151 0.1289 5.1566 6 0.1379 
86-95 85.5 1.59 0.4440 0.0447 1.7897 3 0.8185 

 95.5 2.28 0.4888     
2 = 1.4409 44.1  

 
Untuk %5 dengan 336dk   diperoleh 2 tabel = 7.81 
 
 
 
 
Karena 2  berada pada daerah penerimaan Ho, maka data berdistribusi normal. 

)3)((
2

k  

Daerah 
penerimaan Ho 

81.7  

Daerah 
penerimaan Ho 

44.1  
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Lampiran 7 
Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas) 

Data Tahap Awal 
Hipotesis 
Ho : 2

2
1

2   , artinya kedua varians populasi adalah sama (homogen). 
Ha : 2

2
1

2   , artinya kedua varians populasi tidak sama (tidak homogen). 
Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 
terkecilVarians
terbesarVariansF  . 

Kriteria pengujian 
Ho diterima jika 

)v,v(
2
1hitung

21

FF


 . 

 
 
 
 
Data 

Nilai Ujian Tengah Semester Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Nilai UTS Kelas Eksperimen Nilai UTS Kelas Kontrol 

No Nilai No Nilai No Nilai No Nilai 
1 56 21 35 1 56 21 60 
2 65 22 63 2 60 22 76 
3 62 23 52 3 60 23 40 
4 66 24 50 4 56 24 78 
5 40 25 61 5 60 25 80 
6 50 26 76 6 49 26 80 
7 48 27 96 7 60 27 66 
8 32 28 88 8 56 28 36 
9 61 29 77 9 66 29 85 
10 60 30 76 10 46 30 38 
11 54 31 76 11 50 31 46 
12 72 32 76 12 55 32 86 
13 77 33 76 13 38 33 78 
14 65 34 50 14 65 34 66 
15 52 35 65 15 60 35 58 
16 70 36 69 16 51 36 70 
17 58 37 43 17 68 37 95 
18 47 38 63 18 75 38 88 
19 62 39 65 19 55 39 56 
20 92 40 52 20 66 40 68 
Jumlah 2498 Jumlah 2502 
n1 40 n2 40 
Rata-rata ( x ) 62.45 Rata-rata ( x ) 62.55 
Standar deviasi (s) 14.47 Standar deviasi (s) 14.44 
Varians (s2) 209.48 Varians (s2) 208.51 

 

005.1
51.208
48.209

terkecilVarians
terbesarVarians

F   

Untuk %5  dengan 391kvv 21  , diperoleh 
)2v,1v(

2
1F


= 89.1F )39,39(025.0  . 

Karena 
)v,v(

2
1hitung

21

FF


 maka Ho diterima, berarti kedua sampel mempunyai varians 

yang tidak berbeda (homogen). 

)2v,1v(
2
1F


 

Daerah 
penerimaan Ho 

1.89 

Daerah 
penerimaan Ho 

1.005 
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Lampiran 8 
Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

 
Hipotesis 

Ho : 21   , artinya kedua rata-rata populasi sama. 

Ha : 21   , artinya kedua rata-rata populasi tidak sama. 

Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

21

21
hitung

n
1

n
1s

xxt



  dengan 

2nn
s)1n(s)1n(

s
21

2
22

2
112




 . 

Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika 
)2nn)(

2
11(hitung)2nn)(

2
11( 2121

ttt





. 

Berdasarkan data pada analisis varians diperoleh 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Jumlah 2498 2502 
n 40 40 
Rata-rata ( x ) 62.45 62.55 
Standar deviasi ( s ) 14.47 14.44 
Varians ( 2s ) 209.48 208.51 

 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

2nn
s)1n(s)1n(

s
21

2
22

2
112




     

21

21

n
1

n
1s

xxt



  

24040
)51.208)(140()48.209)(140(s2




   

40
1

40
146.14

55.6245.62t



  

78
89.813172.8169s2 

     
233.3

1.0t 
  

 
995.208s2        03.0t   

46.14s   
 
Dari hasil perhitungan diperoleh 03.0t hitung  . Nilai tabelt   pada %5 dan 

7824040dk   adalah 1.99. Karena 99.103.0t99.1 hitung   maka 0H  
diterima. Artinya rata-rata kedua kelompok adalah sama.
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Lampiran 9 
KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Kurikulum   : 2006 (KTSP) 

No Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 

Aspek Penilaian 

Pemecahan Masalah Jenis 

Soal Nomor 

Butir 

Jumlah 

1. Peserta didik dapat menemukan 

rumus luas permukaan dan 

volum kubus dan balok, serta 

terampil menerapkan konsep 

luas permukaan dan volum 

dalam kehidupan nyata 

Volum Kubus 

dan Balok 

a. Peserta didik mampu 

menentukan rumus luas 

permukaan kubus dan 

menerapkan konsep luas 

permukaan dalam pemecahan 

masalah. 

b. Peserta didik mampu 

menentukan rumus volum kubus 

dan menerapkan konsep volum 

dalam pemecahan masalah. 

2, 4 

 

 

 

 

 

6, 8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 
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c. Peserta didik mampu 

menentukan rumus luas 

permukaan balok dan 

menerapkan konsep luas 

permukaan dalam pemecahan 

masalah. 

d. Peserta didik mampu 

menentukan rumus volum balok 

dan menerapkan konsep volum 

dalam pemecahan masalah 

1, 5 

 

 

 

 

 

3, 7 

2 

 

 

 

 

 

2 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 

   Jumlah  8  
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Lampiran 10 
 
 

SOAL UJI COBA HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

ASPEK PEMECAHAN MASALAH 

 

Jenjang/Mata Pelajaran : SMP/Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Standar kompetensi : 1. Peserta  didik  dapat  menemukan  rumus  dan  

     menghitung  luas  permukaan  kubus  dan  balok  

     serta menggunakannya dalam dalam pemecahan  

     masalah 

   2. Peserta  didik  dapat  menemukan  rumus  dan  

     menghitung  volum  kubus  dan  balok  serta  

     menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

Petunjuk 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia. 

c. Kerjakan soal di bawah ini lengkap dengan penyelesaiannya pada lembar 

jawab yang tersedia. 

SOAL 

1. Pak Rahmat hendak membuat sebuah akuarium berukuran 

cm40cm50cm75  . Untuk itu Pak Rahmat memerlukan kaca untuk 

pembuatan akuarium tersebut. Apabila harga kaca Rp 30.000,00 per meter 

persegi. Berapakah dana yang diperlukan Pak Rahmat untuk membeli kaca 

tersebut? 

2. Perusahaan “MEBEL” mendapatkan pesanan untuk membuat almari 

berbentuk kubus sebanyak 120 buah. Luas alas almari tersebut 2m9 . 

Apabila harga papan kayu Rp 10.000,00 per meter persegi. Berapakah 

dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli papan kayu guna 

pembuatan almari tersebut? 
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3. Suatu peti kemas berbentuk balok berukuran panjang 6 m, lebar 2,5 m, dan 

tinggi 2 m. Apabila ke dalam peti kemas dimasukkan kardus berbentuk 

kubus dengan panjang sisi 0,5 m. Berapa banyak kardus yang dapat 

dimuat dalam peti kemas tersebut? 

4. Tiga buah box berbentuk kubus dengan luas alas tiap box adalah 
2cm3600 . Ketiga box tersebut akan dicat. Apabila setiap 

2cm150 memerlukan waktu 0,5 menit. Berapa waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pengecatan seluruh permukaan box? 

5. Pak Furqon ingin membuat kotak perkakas dari bahan triplek dengan 

panjang cm40 , lebar cm30 , dan tingginya cm20 . Apabila harga triplek 

Rp 15.000,00 per meter persegi. Berapa uang yang dikeluarkan Pak 

Furqon untuk membeli triplek? 

6. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus dengan luas alas 
2cm400.6 . Tentukan volum air maksimum yang dapat memenuhi bak 

penampungan air tersebut? 

7. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran m8,0m1m5,1   diisi 

air hingga penuh. Setelah air dalam bak digunakan untuk mandi, tinggi air 

tinggal cm50 . Berapa liter air yang terpakai untuk mandi? 

8. Suatu bak penampungan air berbentuk kubus yang tinginya .dm10  Bak 

tersebut diisi dengan air dengan menggunakan ember yang volumnya 
3cm000.25  sehingga air dalam bak penampungan tersebut penuh. Berapa 

kali harus dilakukan penuangan air dari ember ke dalam bak? 
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Lampiran 11 
 
KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

ASPEK PEMECAHAN MASALAH 

No Uraian Skor 

1 Diketahui : Akuarium berbentuk balok dengan ukuran p = 75 cm,  

l = 50 cm, t = 40 cm. 

Harga kaca = Rp 30.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Dana yang diperlukan untuk membeli kaca. 

Jawab       : Misalkan L luas permukaan balok. 

                   L = 2 ( pl + lt + pt ) 

                      = 2 ( (75 x 50) + (50 x 40) + (75 x 40)) 

                      = 2 ( 3750 + 2000 + 3000 ) 

                      = 2 x 8750 

                      = 17500. 

               Jadi luas permukaan akuarium adalah 17500 cm2  

                             = 1,75 m2. 

Harga kaca = 1,75 x 30000 = 52500. 

Jadi, dana yang diperlukan Pak Rahmat untuk membeli 

kaca adalah Rp 52.500,00 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
1 

2 Diketahui : Almari berbentuk kubus sebanyak 120 buah. 

                   Luas alas almari = 9 m2. 

                   Harga papan kayu Rp 10.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Dana yang diperlukan untuk membeli papan kayu. 

Jawab       : Misalkan panjang sisi almari = s. 

                   Luas alas = s x s 

                     9  = s2 

                     s = 3. 

                    Misalkan luas permukaan almari = L. 

                    L = 6 s2 = 6 x 32 = 6 x 9 = 54. 

2 

 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
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                    Jadi luas permukaan almari adalah 54 m2. 

                    Luas permukaan seluruh almari = 120 x 54 = 6480. 

                    Jadi luas permukaan seluruh almari adalah 6480 m2. 

                    Harga papan kayu = 6480 x 10000 = 64800000. 

                    Jadi dana yang diperlukan untuk membeli papan kayu  

                            adalah Rp 64.800.000,00 

 

 
 
2 
 
 
2 
 
1 

3 Diketahui : Peti kemas berbentuk balok berukuran p = 6 m, l = 2,5 m 

                   t = 2 m. 

                    Kardus berbentuk kubus dengan s = 0,5 m. 

Ditanya    : Banyak kardus yang dapat dimuat. 

Jawab       : Volum peti kemas  = 6 x 2,5 x 2 = 30. 

                    Jadi volum peti kemas adalah 30 m3. 

                    Volum kardus = s3 = ( 0,5 )3 = 0,125. 

                    Jadi volum kardus adalah 0,125 m3. 

                    Banyaknya kardus yang dapat dimuat  

                    =
kardus Volum

kemas peti Volum  = 
125,0
30

 = 240. 

                    Jadi banyaknya kardus yang dapat dimuat dalam peti  

                            kemas adalah 240 buah. 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

4 Diketahui : 3 box berbentuk kubus dengan luas alas = 3600 cm2. 

                   waktu pengecatan = 0,5 menit setiap 150 cm2. 

Ditanya    : Waktu yang diperlukan untuk pengecatan seluruh box. 

Jawab       : Luas alas = s x s  

                      3600 = s2 

                      s = 60. 

                     Luas permukaan seluruh box = 3 x 6 s2 

                                                                    = 3 x 6 x 602 

                                                                    = 64800. 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 



 

 
 

90

                     Waktu yang diperlukan = menit5,0
150

64800
  

                                                            = 216 menit atau 3,6 jam. 

                   Jadi, waktu yang diperlukan untuk pengecatan seluruh  

                           permukaan box adalah 216 menit atau 3,6 jam. 

 

2 

 

1 

5 Diketahui : Kotak perkakas dari bahan triplek dengan p = 40 cm, 

                   l = 30 cm, t = 20 cm. 

                   Harga triplek Rp 15.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Uang yang dikeluarkan untuk membeli triplek. 

Jawab       : Misalkan luas permukaan kotak perkakas = L. 

                   L = 2 ((p x l ) + ( lx t ) + ( p x t )) 

                      = 2 (( 40 x 30 ) + ( 30 x 20 ) + ( 40 x 20 )) 

                      = 2 (1200 + 600 + 800 ) 

                      = 2 x 2600 

                      = 5200. 

                   Jadi luas permukaan kotak perkakas adalah 5200 cm2  

                           atau sama dengan 0,52 m2. 

                   Harga triplek = 0,52 x 15000 = 7800. 

                   Jadi uang yang dikeluarkan Pak Furqon untuk membeli  

                           triplek adalah Rp 7.800,00. 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

6 Diketahui : Bak penampungan air berbentuk kubus dengan  

                   luas alas = 6400 cm2. 

Ditanya    : Volum air maksimum yang dapat memenuhi bak. 

Jawab       : Misalkan panjang sisi bak = s. 

                   Luas alas = s x s 

                    6400 = s2 

                    s = 80. 

                   Volum bak = s3 = 803 = 512000. 

                   Jadi volum air maksimum yang dapat memenuhi bak  

                           penampungan air adalah 512.000 cm3 atau 512 liter. 

2 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 
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7 Diketahui : Bak mandi berbentuk balok dengan  p = 1,5 m, l = 1 m, 

                   t = 0,8 terisi air hingga penuh. 

                   Tinggi air setelah digunakan = 50 cm = 0,5 m. 

Ditanya    : Volum air yang terpakai. 

Jawab       : Misalkan volum bak mandi mula-mula = V1, volum air  

                   yang tersisa setelah digunakan = V2, dan tinggi air yang  

                   tersisa dalam bak = t’, maka 

                           V1 = p x l x t  

                                = 1,5 x 1 x 0,8 

                                = 1,2. 

                           V2 = p x l x t’ 

                                = 1,5 x 1 x 0,5 

                                = 0,75. 

                     Volum air yang terpakai = V1 – V2 

                                                             = 1,2 – 0,75 

                                                             = 0,45. 

                   Jadi volum air yang terpakai untuk mandi adalah 0,45 m3. 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

8 Diketahui : Bak penampungan air berbentuk kubus dengan s = 10 dm 

                   Volum ember = 25.000 cm3 = 25 dm3. 

Ditanya    : Banyaknya penuanan air dari ember ke dalam bak. 

Jawab       : Volum bak = s3 = 103 = 1000. 

                    Jadi volum bak 1000 dm3. 

                    Banyaknya penuangan air = 40
25

1000
emberVolum

bakVolum
 . 

                    Jadi banyaknya penuangan air dari ember ke dalam bak  

                            adalah 5 kali. 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 Skor maksimum 76 

Nilai = 100
maksimumSkor

SkorTotal
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Lampiran 12 
 
 

Analisis Butir Soal Uji Coba Hasil Belajar  
Peserta Didik Materi Volum Kubus dan Balok (Aspek Pemecahan Masalah) 

 
No. Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 Y Y2 
1 UC-17 10 10 8 8 10 8 10 8 72 5184 
2 UC-30 9 10 10 8 8 8 10 6 69 4761 
3 UC-7 8 10 8 6 10 8 10 8 68 4624 
4 UC-33 8 10 10 4 10 8 10 8 68 4624 
5 UC-31 10 10 10 3 10 8 10 6 67 4489 
6 UC-5 10 10 8 4 10 8 10 6 66 4356 
7 UC-11 10 9 8 5 10 8 10 6 66 4356 
8 UC-27 10 7 10 5 10 8 10 6 66 4356 
9 UC-16 10 6 6 4 10 8 10 8 62 3844 
10 UC-9 10 9 8 4 10 8 10 0 59 3481 
11 UC-28 10 9 10 10 10 5 0 5 59 3481 
12 UC-13 10 0 10 8 9 8 6 6 57 3249 
13 UC-15 10 9 10 0 10 8 3 7 57 3249 
14 UC-18 10 8 8 4 10 8 0 8 56 3136 
15 UC-14 10 7 6 4 10 8 0 8 53 2809 
16 UC-10 9 10 8 0 6 8 3 8 52 2704 
17 UC-12 10 6 7 4 10 6 0 8 51 2601 
18 UC-26 10 6 6 5 10 5 0 8 50 2500 
19 UC-19 10 6 10 0 10 3 0 8 47 2209 
20 UC-8 10 6 4 4 6 4 0 10 44 1936 
21 UC-6 10 0 6 4 10 4 5 5 44 1936 
22 UC-20 10 0 0 10 10 5 0 8 43 1849 
23 UC-22 9 0 5 6 7 7 0 8 42 1764 
24 UC-23 10 0 5 10 10 0 0 6 41 1681 
25 UC-25 9 10 2 5 6 3 0 5 40 1600 
26 UC-24 10 4 4 4 10 8 0 0 40 1600 
27 UC-35 10 0 8 4 6 3 0 8 39 1521 
28 UC-3 10 4 7 5 10 0 0 3 39 1521 
29 UC-21 10 0 7 0 8 8 0 6 39 1521 
30 UC-37 5 2 4 4 6 8 10 0 39 1521 
31 UC-40 6 6 0 4 4 8 10 0 38 1444 
32 UC-2 10 6 6 2 0 5 0 7 36 1296 
33 UC-34 10 0 5 0 9 8 0 3 35 1225 
34 UC-36 10 6 3 0 6 0 0 8 33 1089 
35 UC-29 10 0 3 3 6 5 0 4 31 961 
36 UC-1 10 0 0 3 5 4 0 8 30 900 
37 UC-32 6 0 0 10 6 5 0 0 27 729 
38 UC-38 5 4 0 3 3 6 0 0 21 441 
39 UC-4 6 6 0 0 0 3 0 3 18 324 
40 UC-39 4 5 0 0 0 3 0 3 15 225 

K
es

uk
ar

an
 JUMLAH 364 211 230 167 311 236 137 223 1879 97097 

Jml benar 37 24 24 9 34 29 13 29   

TK   0,93 0,60 0,60 0,23 0,85 0,73 0,33 0,73 n= 40 

kriteria mudah sedang sedang sukar mudah mudah sedang mudah   

D
a ya
 

B
e da
 

N 11 11 11 11 11 11 11 11   
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MH 9,54545 9,09091 8,72727 5,54545 9,81818 7,72727 9,09091 6,09091   

ML 7,45455 3,18182 1,90909 2,63636 4,09091 5,00000 1,81818 3,27273   

ΣX12 6,72727 18,90909 18,18182 48,72727 3,63636 8,18182 90,90909 52,90909   

ΣX22 62,72727 77,63636 54,90909 86,54545 90,90909 62,00000 163,63636 102,18182   

t hitung 2,631365 6,3074105 8,3643701 2,623303 6,177658 3,414386 4,780914 2,3734068   

df 20 20 20 20 20 20 20 20   

t tabel 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72   

kriteria signifikan signifikan signifikan signifikan signifikan signifikan signifikan signifikan   
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V
al

id
ita

s 

ΣX 364 211 230 167 311 236 137 223   

ΣY 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879   

ΣXY 17593 11297 12451 8404 15921 11937 8289 11205   

ΣX2 3426 1687 1784 1037 2777 1644 1279 1573   

ΣY2 97097 97097 97097 97097 97097 97097 97097 97097   

r 0,493312 0,615298 0,815713 0,322811 0,736755 0,570846 0,693088 0,427520   

rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312   

kriteria  valid valid valid valid valid valid valid valid   

R
el

ia
bi

lit
as

 

ΣX2 3426 1687 1784 1037 2777 1644 1279 1573   
σi

2 2,91 14,72 11,83 8,71 9,20 6,45 20,76 8,46   
σ2

total 226,44           
Σσ2 83,051           
r11 0,724           

rtabel 0,312           
Ket   Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai   
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Lampiran 13 
Perhitungan Validitas Butir Soal 

Contoh perhitungan validitas butir soal nomor 1: 

No X Y X2 Y2 XY 
1 10 72 100 5184 720 
2 9 69 81 4761 621 
3 8 68 64 4624 544 
4 8 68 64 4624 544 
5 10 67 100 4489 670 
6 10 66 100 4356 660 
7 10 66 100 4356 660 
8 10 66 100 4356 660 
9 10 62 100 3844 620 
10 10 59 100 3481 590 
11 10 59 100 3481 590 
12 10 57 100 3249 570 
13 10 57 100 3249 570 
14 10 56 100 3136 560 
15 10 53 100 2809 530 
16 9 52 81 2704 468 
17 10 51 100 2601 510 
18 10 50 100 2500 500 
19 10 47 100 2209 470 
20 10 44 100 1936 440 
21 10 44 100 1936 440 
22 10 43 100 1849 430 
23 9 42 81 1764 378 
24 10 41 100 1681 410 
25 9 40 81 1600 360 
26 10 40 100 1600 400 
27 10 39 100 1521 390 
28 10 39 100 1521 390 
29 10 39 100 1521 390 
30 5 39 25 1521 195 
31 6 38 36 1444 228 
32 10 36 100 1296 360 
33 10 35 100 1225 350 
34 10 33 100 1089 330 
35 10 31 100 961 310 
36 10 30 100 900 300 
37 6 27 36 729 162 
38 5 21 25 441 105 
39 6 18 36 324 108 
40 4 15 16 225 60 

  
 

364 1879 3426 97097 17593 

 

     22222211
)1879(97097(40)364()3426(40

)1879(364)17593(40
)Y(YN)X(XN

)Y)(X(XYN
r
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493.0
924.40063

19764
)353239(4544

19764
)35306413883880)(132496137040(

683956703720







 

Nilai tabelr  untuk 40N   dan taraf signifikan %5  adalah 312.0 . Karena 

tabel11 rr   maka butir soal nomor 1 valid. 
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Lampiran 14 
Perhitungan Reliabilitas Soal 

 

Rumus: 






















 
2
t

2
i

11 1
)1n(

nr



 

Keterangan: 

11r  = reliabilitas yang dicari 

 2
i  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
t  = varians total 

n = banyak item 

 

Kriteria: 

Instrumen dikatakan reliabel jika hitungr > tabelr . 

 

Perhitungan: 

 2
1  =  83.051 

2
total  = 226.44 






















 
2
t

2
i

11 1
)1n(

nr



 

   = 





 







 44.226
051.831

18
8  

     =  63323.0
7
8  

  = 724.0  
 
Sehingga diperoleh hitung  hitungr  = 724.0 . 

Nilai tabelr  untuk 40N   dan taraf signifikan %5  adalah 312.0 . Karena tabel11 rr   

maka soal reliabel. 
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Lampiran 15 
Perhitungan Daya Pembeda Soal 

 

Perhitungan daya pembeda menggunakan rumus sebagai berikut. 

)1n(n
xx

)MLMH(t

ii

2
2

2
1








 
 

Keterangan: 

t  = daya pembeda 

MH     = rata-rata dari kelompok atas 

ML    = rata-rata dari kelompok bawah 

 2
1x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

2
2x  = jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

in     = N%27  

N        = banyak peserta tes 

Jika hitungt > tabelt  dengan derajat kebebasan = )1n()1n( 21  dengan taraf 

signifikasi 5% maka daya pembeda soal tersebut signifikan. 

Contoh daya pembeda soal nomor 1 adalah sebagai berikut. 

5454.9MH   

4545.7ML   

40N   

118.1040%27n   

Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode Nilai (Xi - MH)2 No Kode Nilai (Xi - ML)2 

1 UC-17 10 0.20666 1 UC-37 5 6.02457 
2 UC-30 9 0.29746 2 UC-40 6 2.11557 

3 UC-7 8 2.38826 3 UC-2 10 6.47957 
4 UC-33 8 2.38826 4 UC-34 10 6.47957 
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5 UC-31 10 0.20666 5 UC-36 10 6.47957 

6 UC-5 10 0.20666 6 UC-29 10 6.47957 
7 UC-11 10 0.20666 7 UC-1 10 6.47957 

8 UC-27 10 0.20666 8 UC-32 6 2.11557 
9 UC-16 10 0.20666 9 UC-38 5 6.02457 

10 UC-9 10 0.20666 10 UC-4 6 2.11557 
11 UC-28 10 0.20666 11 UC-39 4 11.93357 

Jumlah 105 6.72726 Jumlah 82 62.72727 
MH 9.55  ML 7.45  

 

63.2
7946.0
0909.2

6314.0
0909.2

)111(11
72727.6272726.6

4545.75454.9

)1n(n
xx

)MLMH(t

ii

2
2

2
1

hitung 













 

 

 
Berdasarkan perhitungan daya pembeda soal nomor 1 di atas diperoleh 

63.2t hitung  . Untuk %5  dan 20)1n()1n(df 21   didapatkan nilai 
72.1t tabel  . Jadi 72.1t63.2t tabelhitung  . Karena tabelhitung tt   maka soal 

tersebut memiliki daya beda yang signifikan. 
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Lampiran 16 
Perhitungan Taraf Kesukaran Soal 

 

Perhitungan indeks kesukaran soal menggunakan rumus sebaga berikut. 

JS
BP   

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyaknya siswa yang menjawab dengan benar 

JS = jumlah seluruh peserta tes. 

1) soal dengan 0,00 < P < 0,30 adalah soal sukar; 

2) soal dengan 0,30 < P < 0,70 adalah soal sedang; 

3) soal dengan 0,70 < P < 1,00 adalah soal mudah. 

 
Berikut contoh perhitungan tingkat kesukaran untuk butir soal nomor1: 

Banyaknya siswa yang menjawab dengan benar = 37, maka B = 37 

Jumlah seluruh peserta tes 40, maka JS = 40 sehingga 

93.0
40
37

JS
BP   

Berdasarkan kriteria di atas maka butir soal nomor 1 memiliki taraf 

kesukaran mudah. 
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Lampiran 17 
 

Daftar Kelompok CIRC Kelas Eksperimen 
 
 
 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 

M. Khoirul Umam Deni Prayoko W Galih Restu P Adit Nur Azis 

Al Hidayah Zainuddin Riza Margidayana Siti Aisah 

Nurul Fadhilah Angga Suryanto Nurul Aeni Mei Fitri A 

Ainur Rosyidah K Muh Abdul Aziz Aning Azizah Ajid Dhakirin 

Shinta Rahayu F Muhammad Irfan Faridatun N K Ahmad Fais M 

    

    

Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8 

Puji Lestari Nala Rahmawati Nur Hayati Azizah 

Laelatul Khasanah Rosaliyani Dhevy Kusumawati Misbakhul Munir 

Abdul Ghofar Heppy Surya P Anisaul Khamidah Ratnani Latifah 

Antok Ibnu Yasar Nana Ningrum Siti Munawiroh Muhamad Nur M 

M. Mawari Jaelani Shokhibul Ghofur Akhmad Rojiv S 
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Lampiran 18 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN (01) 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Sekolah   : MTs Miftahul Khoirot 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 

 

 

STANDAR KOMPETENSI  

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuran-ukurannya 

 

KOMPETENSI DASAR 

Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas. 

 

INDIKATOR 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan kubus dan balok dalam pemecahan 

masalah. 

 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

2. Peserta didik dapat mengunakan rumus luas permukaan kubus dan balok 

dalam pemecahan masalah. 
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B. Materi Pembelajaran 

Luas Permukaan Kubus dan Balok 

Luas permukaan kubus atau balok adalah jumlah luas seluruh permukaan 

(bidang) bangun ruang tersebut. 

1) Luas Permukaan Kubus 

Karena kubus memiliki enam buah bidang dan tiap bidang berbentuk 

persegi, maka : 

Luas permukaan kubus = 6 x luas persegi 

= 6 x (s x s) 

= 6 s2. 

2) Luas Permukaan Balok 

Misalkan balok berukuran panjang = p, lebar = l, dan tinggi = t. Karena 

bidang-bidang pada balok berbentuk persegi panjang, maka :  

Luas bidang alas dan atas = 2 x (p x l) = 2 pl. 

Luas bidang depan dan belakang = 2 x (p x t) = 2 pt. 

Luas bidang kanan dan kiri = 2 x (l x t) = 2 lt. 

Jadi, luas permukaan balok = 2 pl + 2 pt + 2 lt   

= 2 (pl + pt + lt ). 

 

C. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition) 

 

D. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (7.5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran peserta didik. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c. Guru memberikan motivasi. 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
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b. Guru memotivasi peserta didik untuk belajar. 

Fase 2: Menyajikan informasi. 

c. Guru menerangkan materi luas permukaan kubus dan balok kepada 

peserta didik menggunakan LKS (01) dengan waktu 15 menit. 

d. Guru memberikan latihan soal luas permukaan kubus dan balok 

sebagai berikut. 

Sebuah kubus memiliki panjang sisi 20 cm. Berapakah luas permukaan 

kotak kubus tersebut? 

e. Guru siap melatih peserta didik dalam menyelesaikan soal. 

Diketahui : Kubus dengan panjang sisi 20cm. 

Ditanya   : Luas permukaan kubus. 

Jawab : Misalkan panjang sisi kubus = s dan  

Luas permukaan = L. 

L = 6 s2  

= 6 x 20 x 20 

= 2400. 

Jadi, luas permukaan kubus adalah 2400 cm2. 

Fase 3: Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. 

f. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen. 

g. Guru memberikan soal pemecahan masalah dalam bentuk kartu soal  

(01) dan membagikannya kepada setiap kelompok. 

Fase 4: Membantu kerja kelompok dalam belajar. 

h. Guru memberitahukan agar setiap kelompok mengerjakan tugas 

dengan benar. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal adalah 

30 menit. 
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i. Setiap kelompok bekerja menyelesaikan soal yang diberikan sementara 

guru mengawasi dan membimbing kerja kelompok. 

Fase 5: Mengetes materi. 

j. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan atau hambatan dalam 

kelompoknya. 

k. Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota 

kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan soal yang 

diberikan. 

l. Guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan temuannya. 

m. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator. 

Fase 6: Memberikan penghargaan. 

n. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok dan 

meminta peserta didik kembali ke tempat duduknya. 

o. Guru mengulang secara klasikal tentang strategi penyelesaian soal. 

3. Penutup (7.5 menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang sudah 

dilalui. 

b. Guru memberikan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta 

didik materi luas permukaan kubus dan balok. 

c. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

E. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat/Media Pembelajaran 

a. Chart 

b. Whiteboard 

c. Spidol 

d. Kartu soal 
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2. Sumber Belajar 

a. Agus, Nuniek Avianti. 2008. Mudah Belajar Matematika 2 

untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

b. Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep 

dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 

 

 

F. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis. 

Bentuk Instrumen : Tes kemampuan pemecahan masalah. 

 

Soal : 

1. Pak Rahman akan membuat kotak perkakas berukuran 60 cm x 40 cm 

x 30 cm. Kotak perkakas tersebut akan ia buat dari bahan triplek. Jika 

harga triplek Rp 25.000,00 per meter persegi, berapakah uang yang 

harus dikeluarkan Pak Rahman untuk membeli triplek guna pembuatan 

kotak perkakas tersebut? 

2. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus memiliki panjang sisi 

15  dm. Jika bak tersebut tersi air secara penuh, berapakah volum air 

maksimum dalam bak penampungan tersebut? 

 

Kunci jawaban dan pedoman penskoran : 

No Uraian Skor 

1 Diketahui : Kotak perkakas berukuran 60 cm x 40 cm x 30 cm. 

                         Harga triplek Rp 25.000,00 per meter persegi. 

Ditanya : Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli  

                          triplek. 

Jawab  : Misalkan panjang kotak perkakas = p, lebar = l, dan  

                          tinggi = t. 

2 

 

1 

 

 

 



 

 
 

107

  Luas permukaan kotak = 2 {(p x l) + (l x t) + (p x t)} 

                              = 2 {(60 x 40) + (40 x 30) + (60 x 30) 

                              = 2 (2400 + 1200 + 1800) 

                              = 2 (5400) 

                              = 10800. 

  Jadi, luas permukaan kotak perkakas adalah  10800 cm2 = 1,08 m2. 

  Harga triplek = 1,08 x 25000 = 27000. 

Jadi, uang yang harus dikeluarkan Pak Rahman untuk membeli    

  triplek   guna   pembuatan   kotak   perkakas   adalah Rp 27.000,00 

4 

 

 

 

 

2 

 

1 

2 Diketahui : Bak penampungan air berbentuk kubus memiliki  

              panjang sisi 15  dm. 

Ditanya : Volum air maksimum dalam bak. 

Jawab    : Misalkan panjang sisi bak penampungan air = s. 

    Volum bak = s3 

            = 153 

            = 15 x 15 x 15 

            = 3375. 

    Jadi, volum air maksimum dalam bak adalah  

                             3.375 dm3 atau 3.375 liter. 

2 

 

1 

 

4 

 

 

 

1 

 Skor maksimum 18 

100
maksimumSkor

totalSkorNilai  . 

 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing     Peneliti 

 

   

Iswanto      Agus Sugito 
NIP. -       NIM 4101405092 
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Lampiran 19 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN (02) 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Sekolah   : MTs Miftahul Khoirot 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Materi Pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 

 

STANDAR KOMPETENSI  

Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukuran-ukurannya. 

 

KOMPETENSI DASAR 

Menghitung luas permukaan dan volum kubus, balok, prisma, dan limas. 

 

INDIKATOR 

3. Menemukan rumus volum kubus dan balok. 

4. Menggunakan rumus  volum kubus dan balok dalam pemecahan masalah. 

 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

G. Tujuan Pembelajaran 

3. Peserta didik dapat menemukan rumus volum kubus dan balok. 

4. Peserta didik dapat mengunakan rumus volum kubus dan balok dalam 

pemecahan masalah. 

 

H. Materi Pembelajaran 

Volum Kubus dan Balok 
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p l 
 

t 
 

A B 

D C 

F 
H G 

 

1. Volum Balok 

Ditunjukkan pada gambar, sebuah balok dengan ukuran    panjang = 

p, lebar = l, dan tinggi = t. 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus volum (V)  balok adalah 

V = p x l x t  

Oleh karena p x l merupakan luas alas, maka volum balok dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

V balok = luas alas x tinggi. 

2. Volum Kubus 

Rumus untuk volum kubus dapat diperoleh dari volum balok dengan 

cara sebagai berikut. 

V = p x l x t  

= s x s x s  

V = s3  

 

 

 

Oleh karena s x s merupakan luas alas, maka volum kubus dapat 

dinyatakan sebagai berikut. 

V kubus = luas alas x tinggi 

 

I. Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran Kooperatif tipe CIRC (Cooperative Integrated Reading 

and Composition). 

A B 

D C 

F E 
H G 

s 

 

s 
s 
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J. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan (7.5 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran peserta didik 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

c. Guru memberikan motivasi 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

Fase 1: Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. 

p. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

q. Guru memotivasi peserta didik untuk belajar. 

Fase 2: Menyajikan informasi. 

r. Guru menerangkan materi volum kubus dan balok kepada peserta didik 

menggunakan LKS (02) dengan waktu 15 menit. 

s. Guru memberikan latihan soal volum kubus dan balok sebagai berikut. 

Sebuah kubus memiliki luas alas 36 dm2. Berapakah volum kubus 

tersebut? 

t. Guru siap melatih peserta didik dalam menyelesaikan soal. 

Diketahui : Kubus dengan luas alas = 36 dm2. 

 Ditanya : Volum air dalam bak. 

 Jawab  : Luas alas = s2 

      36 = s2   s = 6. 

    Volum bak = s3 = s x s x s = 6 x 6 x 6 = 216. 

 Jadi, volum kubus tersebut adalah 216 dm3 atau 216 liter. 

Fase 3: Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. 

u. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang heterogen. 
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v. Guru memberikan soal pemecahan masalah dalam bentuk kartu soal  

(02) dan membagikannya kepada setiap kelompok. 

Fase 4: Membantu kerja kelompok dalam belajar. 

w. Guru memberitahukan agar setiap kelompok mengerjakan tugas 

dengan benar. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal adalah 

30 menit. 

x. Setiap kelompok bekerja menyelesaikan soal yang diberikan sementara 

guru mengawasi dan membimbing kerja kelompok. 

Fase 5: Mengetes materi. 

y. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan atau hambatan dalam 

kelompoknya. 

z. Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota 

kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan soal yang 

diberikan. 

å. Guru meminta perwakilan kelompok untuk menyajikan temuannya. 

bb. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator. 

Fase 6: Memberikan penghargaan. 

cc. Guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok dan 

meminta peserta didik kembali ke tempat duduknya. 

dd. Guru mengulang secara klasikal tentang strategi penyelesaian soal. 

 

3. Penutup 

a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang sudah 

dilalui. 
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b. Guru memberikan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta 

didik materi volum kubus dan balok. 

c. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

K. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

3. Alat/Media Pembelajaran 

a. Chart 

b. Whiteboard 

c. Spidol 

d. Kartu soal 

4. Sumber Belajar 

a. Agus, Nuniek Avianti. 2008. Mudah Belajar Matematika 2 untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b. Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

L. PENILAIAN 

Teknik   : Tes tertulis. 

Bentuk Instrumen :  Tes Kemampuan Pemecahan Masalah. 

Soal :  

Sebuah wadah berbentuk balok dengan panjang 50 cm, lebar 40 cm, 

dan tinggi 35 cm. Ke dalam wadah ditempatkan mainan berbentuk kubus 

dengan panjang sisi 5 cm. Berapakah banyaknya mainan yang dapat 

dimuat dalam wadah tersebut? 

 

 Kunci jawaban dan Pedoman penskoran : 

No Uraian Skor 

1 Diketahui : Wadah berbentuk balok dengan panjang = 

50 cm, lebar = 40 cm, dan tinggi = 35 cm. 

2 
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  Mainan berbentuk kubus dengan panjang sisi  

    = 5 cm. 

Ditanya : Banyaknya mainan yang dapat dimuat. 

Jawab : Misalkan panjang wadah = p, lebar = l, 

tinggi = t, dan panjang sisi mainan = s. 

Volum wadah = p x l x t 

  = 50 x 40 x 35 

  = 70000. 

Jadi volum wadah = 70000 cm3. 

Volum mainan = s3 

 = 53 

 = 5 x 5 x 5 

 = 125. 

Jadi volum mainan = 125 cm3. 

Banyaknya mainan yang dapat dimuat dalam wadah  

= .560
125

70000
mainanVolum
wadahVolum

  

 Jadi, banyaknya mainan yang dapat dimuat adalah 560 

buah. 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 Skor maksimum 10 

 

100
maksimumSkor

totalSkorNilai  . 

 

Mengetahui, 
Guru Pembimbing     Peneliti 
  

   

Iswanto      Agus Sugito 
NIP. -       NIM 4101405092  
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Lampiran 20 
 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 
(01) 

 
 
TUJUAN 

Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 
PRASYARAT 

Peserta didik mengetahui luas daerah persegi panjang, mengenal 
pengertian kubus dan balok serta unsur-unsurnya dan mengenal satuan luas. 
PELAKSANAAN 

A. Luas Permukaan Balok 
Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. 

Misalkan balok ABCD.EFGH memiliki 
ukuran panjang AB =  p, lebar BC = l, dan 
tinggi CG = t, maka 
a. Berbentuk apakah bidang ABCD?  

Jawab : ................................................. 
b. Berapakah luas bidang ABCD? 

Jawab : ................................................. 
c. Berbentuk apakah bidang BCGF? 

Jawab : ................................................. 
d. Berapakah luas bidang BCGF? 

Jawab : ................................................. 
e. Berbentuk apakah bidang ABFE? 

Jawab : ................................................. 
f. Berapakah luas bidang ABFE? 

Jawab : ................................................. 
Luas permukaan balok =  
L.ABCD + L. EFGH + L. BCGF + L. ADHE + L. ABFE + L. DCGH 
 = ( ... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... ) 
 = 2 ( ... x ... ) + 2 ( ... x ... ) + 2 ( ... x ... ) 
 = 2 {(... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... )} 

Jika suatu balok memilki panjang = p, lebar = l, 
dan tinggi = t, maka  
Luas permukaan balok =2 {(... x ... ) + ( ... x ... ) + 
( ... x ... )} 
 
 
 
 
 

 
 

A B 

C D 

E F 
G H 

p 
l 

t 



 

 
 

115

B. Luas Permukaan Kubus 
Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misalkan suatu kubus memiliki panjang sisi = s, maka 
a. Berbentuk apakah masing-masing sisi jaring-jarng kubus?  

Jawab : ....................................................................... 
b. Berapakah jumlah sisi kubus? 

Jawab : ....................................................................... 
c. Berapakah luas setiap sisi kubus tersebut? 

Jawab :  Luas setiap sisi kubus  = ... x ... 
             = ( ....... )2 

d. Apakah luas setiap sisi kubus tersebut sama? 
Jawab : ....................................................................... 

Jadi, luas permukaan kubus seluruhnya = ....... x ( ....... )2 

 
 
Simpulan 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Dapatkah kalian menemukan cara lain untuk memperoleh rumus luas permukaan 
kubus dan balok? 

1. Jika suatu balok dengan panjang = p, lebar = l, tinggi = t, dan luas 

permukaan =  L , 

maka  L = 2{( ... x ... ) + ( ... x ... ) + ( ... x ... ) } 

2. Jika suatu kubus dengan panjang sisi = s dan luas permukaan =  L  

maka  L = 6 x ... x ...  atau  L = ...x (...)2 

s 



 

 
 

116

Lampiran 21 
 

LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)  
(02) 

 
 

 
TUJUAN 

Peserta didik dapat menemukan rumus volum kubus dan balok. 
PRASYARAT 

Peserta didik mengetahui luas daerah persegi panjang, mengenal 
pengertian balok dan unsur-unsurnya serta mengenal satuan volum. 
Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. 

a. Disebut bangun datar apakah pada gambar di 
samping? 
Jawab : ............................. 

b. Unsur-unsur apa sajakah yang dimiliki 
bangun datar di samping? 
Jawab : ............................. 

c. Bagaimana mencari luas bangun datar di 
samping? 
Jawab : ............................. 

 
PELAKSANAAN 
A. Volum Balok 

Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. 
a. Disebut bangun ruang apakah pada 

gambar di samping? 
Jawab : ........................................ 

b. Sebutkan rusuk-rusuknya! 
Jawab : ........................................ 

c. Sebutkan panjang, lebar, dan tingginya! 
Jawab : ........................................ 

 

p 

l 

A B 

C D 

E F 
G H 
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Perhatikan gambar bangun berikut. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatikan bangun pada gambar (i). 

a. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)?  
 Jawab: ....................... 
b. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)?  
 Jawab : .......................... 
c. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)?  
 Jawab : ................................. 
d. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya?  
 Jawab : ....................................... 

Jadi, volum balok tersebut = ....... x ....... x ....... 
          = .......  satuan volum. 
 

Perhatikan bangun pada gambar (ii). 
a. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)?  
 Jawab: ..................................... 
b. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)?  
 Jawab : .................................... 
c. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)?  
 Jawab : ................................... 
d. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya?  
 Jawab : ................................... 

Jadi, volum balok tersebut = ....... x ....... x ....... 
          = .......  satuan volum. 
 

Perhatikan bangun pada gambar (iii). 
a. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)?  
 Jawab: ....................... 
b. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)?  
 Jawab : .......................... 
c. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)?  
 Jawab : ................................. 

(i) (ii) (iii) 



 

 
 

118

d. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya?  
 Jawab : ....................................... 

Jadi, volum balok tersebut = ....... x ....... x ....... 
          = .......  satuan volum. 

 
Jika suatu balok memilki panjang = p, 
lebar = l, dan tinggi = t, maka volum 
balok tersebut dapat dirumuskan 
Volum Balok = ....... x ....... x ....... 

 
 
 
 

B. Volum Kubus 
 

Perhatikan gambar bangun berikut. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatikan bangun pada gambar (i). 

a. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)?  
 Jawab: ....................... 
b. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)?  
 Jawab : .......................... 
c. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)?  
 Jawab : ................................. 
d. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya?  
 Jawab : ....................................... 

Jadi, volum kubus  = ....... x ....... x ....... 
   = .......  satuan volum. 
 

Perhatikan bangun pada gambar (ii). 
a. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)?  
 Jawab: ....................... 
b. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)?  
 Jawab : .......................... 
c. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)?  

(i) 
(ii) 

p 
l 

t 



 

 
 

119

 Jawab : ................................. 
d. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya?  
 Jawab : ....................................... 

Jadi, volum kubus  = ....... x ....... x ....... 
 = .......  satuan volum. 
 

Jika diketahui suatu kubus memiliki panjang rusuk s, maka  
    Volum Kubus  = ....... x ....... x ....... 
      = ....... satuan volum  
 
 
 
 
 
 
 
Simpulan 

 
 

 
 
 
 
 
Dapatkah kalian menemukan cara lain untuk memperoleh rumus volum kubus dan 
balok? 
  
Lampiran 22 

 
KUNCI LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) 

(01) 
 

 
TUJUAN 

Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

PRASYARAT 

Peserta didik mengetahui luas daerah persegi panjang, mengenal 

pengertian kubus dan balok serta unsur-unsurnya dan mengenal satuan luas. 

PELAKSANAAN 

C. Luas Permukaan Balok 

1. Jika suatu balok dengan panjang = p, lebar = l, tinggi = t, dan volum = V  

maka  V = ... x ... x ... 

2. Jika suatu kubus dengan panjang rusuk = s dan volum kubus = V  

maka V = ... x ... x ...   atau   V = (...)3 

s 
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Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. 

Misalkan balok ABCD.EFGH memiliki 
ukuran panjang AB =  p, lebar BC = l, dan 
tinggi CG = t, maka 
g. Berbentuk apakah bidang ABCD?  

Jawab : Persegi panjang. 
h. Berapakah luas bidang ABCD? 

Jawab : AB x BC. 
i. Berbentuk apakah bidang BCGF? 

Jawab : Persegi panjang. 
j. Berapakah luas bidang BCGF? 

Jawab : BC x CG. 
k. Berbentuk apakah bidang ABFE? 

Jawab : Persegi panjang. 
l. Berapakah luas bidang ABFE? 

Jawab : AB x BF. 
Luas permukaan balok  
= L.ABCD + L. EFGH + L. BCGF + L. ADHE + L. ABFE + L. DCGH 
= ( p x l ) + (p x l) + (l x t) + (l x t ) + (p x t) + (p x t) 
= 2 (p x l) + 2 (l x t) + 2 (p x t) 
= 2 {(p x l) + (l x t) + (p x t)} 
 

A B 

C D 

E F 
G H 
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Jika suatu balok memilki panjang = p, lebar = l, 

dan tinggi = t, maka  

Luas permukaan balok =2 {(p x l) + (l x t) + (p x 

t)}. 

 

 

D. Luas Permukaan Kubus 
Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misalkan suatu kubus memiliki panjang sisi = s, maka 
e. Berbentuk apakah masing-masing sisi jaring-jarng kubus?  

Jawab : Persegi. 
f. Berapakah jumlah sisi kubus? 

Jawab : 6 (enam). 
g. Berapakah luas setiap sisi kubus tersebut? 

Jawab :  Luas setiap sisi kubus = s x s 
             =  s2 satuan luas. 

h. Apakah luas setiap sisi kubus tersebut sama? 
Jawab : Ya. 

Jadi, luas permukaan kubus seluruhnya = 6 x s2 = 6 s2. 

s 

p 
l 

t 
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Simpulan 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. Jika suatu balok dengan panjang = p, lebar = l, tinggi = t, dan luas 

permukaan =  L , 

maka  L = 2{( p  x l ) + ( l x t ) + ( p x t ) } 

2. Jika suatu kubus dengan panjang sisi = s dan luas permukaan =  L  

maka  L = 6 x s x s  atau  L = 6 x (s)2 
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Lampiran 23 
 

KUNCI LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)  
(02) 

 

 

TUJUAN 

Peserta didik dapat menemukan rumus volum kubus dan balok. 

PRASYARAT 

Peserta didik mengetahui luas daerah persegi panjang, mengenal 
pengertian balok dan unsur-unsurnya serta mengenal satuan volum. 

 
Perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. 

d. Disebut bangun datar apakah pada gambar di 
samping? 
Jawab : Persegi panjang. 

e. Unsur-unsur apa sajakah yang dimiliki 
bangun datar di samping? 
Jawab : Panjang dan lebar. 

f. Bagaimana mencari luas bangun datar di 
samping? 
Jawab : Luas=panjang x lebar. 

 
PELAKSANAAN 

C. Volum Balok 

Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. 

d. Disebut bangun ruang apakah pada 
gambar di samping? 
Jawab : Balok. 

e. Sebutkan rusuk-rusuknya! 
Jawab : AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, 
DH, EF, FG, GH, dan EH. 

f. Sebutkan panjang, lebar, dan tingginya! 
Jawab : Panjang = AB = CD = EF = GH. 
     Lebar = BC = AD = FG = EH. 
     Tinggi = AE = BF = CG = DH. 
 

 

p 

l 

A B 

C D 

E F 
G H 
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Perhatikan gambar bangun berikut. 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Perhatikan bangun pada gambar (i). 
e. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)? Jawab: 3 

(tiga). 
f. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)? Jawab : 2 (dua). 
g. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)? Jawab : 2 (dua). 
h. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya? Jawab : 12 (dua belas). 

Jadi, volum balok tersebut = 3 x 2 x 2. 
           = 12 satuan volum. 

 
Perhatikan bangun pada gambar (ii). 

e. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)? Jawab: 3 
(tiga). 

f. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)? Jawab : 3 (tiga). 
g. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)? Jawab : 2 (dua). 
h. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya? Jawab : 18 (delapan 

belas). 
Jadi, volum balok tersebut = 3 x 3 x 2. 
           = 18 satuan volum. 

Perhatikan bangun pada gambar (iii). 
e. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)? Jawab: 3 

(tiga). 
f. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)? Jawab : 2 (dua). 
g. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)? Jawab : 3 (tiga). 
h. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya? Jawab : 18 (delapan 

belas). 
Jadi, volum balok tersebut = 3 x 2 x 3 
           = 18 satuan volum. 

(i) (ii) (iii) 
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Jika suatu balok memilki panjang = p, 
lebar = l, dan tinggi = t, maka volum 
balok tersebut dapat dirumuskan 
Volum Balok = = p x l x t. 
 

 

 

D. Volum Kubus 
 

Perhatikan gambar bangun berikut. 
 
 

 

  

 

 

 

 

Perhatikan bangun pada gambar (i). 
e. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)? Jawab: 2 (dua). 
f. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)? Jawab : 2 (dua). 
g. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)? Jawab : 2 (dua). 
h. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya? Jawab : 8 (delapan). 

Jadi, volum kubus  = 2 x 2 x 2 
   = 8 satuan volum. 

Perhatikan bangun pada gambar (ii). 
e. Berapakah banyaknya kubus satuan ke samping (panjang)? Jawab: 3 

(tiga). 
f. Berapakah banyaknya kubus satuan ke belakang (lebar)? Jawab : 3 (tiga). 
g. Berapakah banyaknya kubus satuan ke atas (tinggi)? Jawab : 3 (tiga). 
h. Berapakah banyaknya kubus satuan seluruhnya? Jawab : 27 (dua puluh 

tujuh). 
Jadi, volum kubus  = 3 x 3 x 3 

 = 27 satuan volum. 
 
Jika diketahui suatu kubus memiliki panjang rusuk  
s, maka  

    Volum Kubus  = s x s x s 
      = s3  satuan volum. 
 

(i) 
(ii) 

s 

p 
l 

t 
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Simpulan 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jika suatu balok dengan panjang = p, lebar = l, tinggi = t, dan volum = V  

maka  V = p  x l x t. 

2. Jika suatu kubus dengan panjang rusuk = s dan volum kubus = V  

maka V = s  x s x s   atau   V = (s)3 
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KARTU SOAL 

SOAL: 
Andi ingin membuat akuarium dari kaca dengan ukuran 
70 cm x 50 cm x 40 cm. Jika harga kaca Rp 25.000,00 
per meter persegi, berapakah uang yang harus Andi 
keluarkan untuk membeli kaca guna membuat akuarium 
tersebut? 

No: 1 

Lampiran 24 
 

Kartu Soal (01) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTU SOAL 

SOAL: 
Rudi ingin membuat kotak penyimpanan berbentuk kubus 
terbuat dari papan dengan panjang sisi 50 cm. Jika 
harga papan Rp 20.000,00 per meter persegi, berapakah 
uang yang harus Rudi keluarkan untuk membeli papan 
dalam pembuatan kotak penyimpanan tersebut? 

No: 2 
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KARTU SOAL 

SOAL: 
Sebuah peti kemas berbentuk balok memiliki ukuran 5 m 
x 3 m x 2,5 m. Ke dalam peti kemas ditempatkan kardus 
berbentuk kubus dengan panjang sisi 50 cm. Berapakah 
banyaknya kardus yang dapat dimuat?  

No: 2 

Lampiran 25 
Kartu Soal (02) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARTU SOAL 

SOAL: 
Sebuah kotak kue berbentuk kubus dengan panjang sisi 
20 cm. Di dalam kotak kue tersebut akan ditempatkan 
kue-kue kecil berukuran 5 cm x 5 cmx 5 cm. Berapakah 
banyaknya kue maksimal yang dapat ditempatkan pada 
kotak tersebut? 

No: 1 
KOTAK 

KUE 
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Lampiran 26 

Kunci Jawaban Kartu Soal (01) 

1. Diketahui : Akuarium dari kaca berukuran 70 cm x 50 cm x 40 cm. 

  Harga kaca = Rp 25.000,00 per meter persegi. 

 Ditanya : Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli kaca. 

 Jawab  : Misalkan panjang akuarium = p, lebar akuarium = l , dan  

                                       tinggi akuarium = t. 

      Luas akuarium = 2 ((p x l ) + (l x t) + (p x t) ) 

         = 2 ( (70 x 50) + (50 x 40) + (70 x 40)) 

         = 2 ( 3500 + 2000 + 2800 ) 

         = 2 ( 8300 ) 

         = 16600. 

     Jadi luas akuarium = 16600 cm2 = 1,66 m2.  

      Harga kaca = 1,66 x 25000 

               = 41500. 

     Jadi, uang yang harus dikeluarkan Andi Rp 41.500,00. 

2. Diketahui : Kotak penyimpanan berbentuk kubus dengan  

panjang sisi 50 cm. 

      Harga papan = Rp 20.000,00 per meter peregi. 

 Ditanya : Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli papan. 

 Jawab  : Misalkan panjang sisi kotak penyimpanan = s dan  

      luas permukaan kotak penyimpanan = L. 

      L = 6 s2  

         = 6 x 50 x 50 

          = 15000. 

      Jadi luas permukaan kotak penyimpanan  

adalah 15000 cm2 = 1,5 m2. 

      Harga papan = 1,5 x 20.000 = 30.000. 

      Jadi, uang yang harus dikeluarkan Rudi untuk membeli  

papan dalam pembuatan kotak penyimpanan adalah  

Rp 30.000,00. 
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Lampiran 27  

Kunci Jawaban Kartu Soal (02) 

1. Diketahui : Kotak kue berbentuk kubus dengan s = 20 cm. 

  Ukuran kue = 5 cm x 5 cm x 5 cm. 

 Ditanya : Banyaknya kue yang dapat ditempatkan pada kotak. 

 Jawab  : Volum kotak = s3 = 203 = 20 x 20 x 20 = 8000. 

     Jadi volum kotak adalah 8.000 cm3. 

     Volum kue = 5 x 5 x 5 = 125. 

     Jadi volum kue adalah 125 cm3. 

     Banyaknya kue yang dapat ditempatkan pada kotak 

    = 64
125
8000


kueVolum

kotakVolum . 

     Jadi, banyaknya kue yang dapat ditempatkan pada kotak  

adalah 64 buah. 

 

2. Diketahui : Peti kemas berbentuk balok dengan ukuran  

5 m x 3 m x 2,5 m 

     Kardus berbentuk kubus dengan s = 50 cm = 0,5 m. 

 Ditanya : Banyaknya kardus yang dapat dimuat. 

 Jawab  : Volum peti kemas = p x l x t  

              = 5 x 3 x 2,5 

              = 37,5. 

     Jadi volum peti kemas adalah 37,5 m3. 

     Volum kardus = s3 = (0,5)3 = 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125. 

     Jadi volum kardus adalah 0,125 m3. 

     Banyaknya kardus yang dapat dimuat 

 = 300
125,0

5,37


kardusVolum
kemaspetiVolum . 

     Jadi, banyaknya kardus yang dapat dimuat 300 buah. 
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Lampiran 28 
 

Soal Tes Hasil Belajar Peserta Didik 
Aspek Pemecahan Masalah 

 
Jenjang/Mata Pelajaran : SMP/Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Standar kompetensi : 1. Peserta  didik  dapat  menemukan  rumus  dan  

     menghitung  luas  permukaan  kubus  dan  balok  

     serta menggunakannya dalam dalam pemecahan  

     masalah 

   2. Peserta  didik  dapat  menemukan  rumus  dan  

     menghitung  volum  kubus  dan  balok  serta  

     menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

Petunjuk 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

b. Tuliskan nama dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia. 

c. Kerjakan soal di bawah ini lengkap dengan penyelesaiannya pada lembar 

jawab yang tersedia. 

 

1. Pak Rahmat hendak membuat sebuah akuarium 

berukuran cm40cm50cm75  . Untuk itu Pak 

Rahmat memerlukan kaca untuk pembuatan 

akuarium tersebut. Apabila harga kaca Rp 

30.000,00 per meter persegi. Berapakah dana yang diperlukan Pak 

Rahmat untuk membeli kaca tersebut? 

2. Perusahaan “MEBEL” mendapatkan pesanan untuk membuat almari 

berbentuk kubus sebanyak 120 buah. Luas alas almari tersebut 2m9 . 

Apabila harga papan kayu Rp 10.000,00 per meter persegi. Berapakah 

dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli papan kayu 

guna pembuatan almari tersebut? 
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3. Suatu peti kemas berbentuk balok berukuran panjang 

6 m, lebar 2,5 m, dan tinggi 2 m. Apabila ke dalam 

peti kemas dimasukkan kardus berbentuk kubus 

dengan panjang sisi 0,5 m. Berapa banyak kardus 

yang dapat dimuat dalam peti kemas tersebut? 

4. Tiga buah box berbentuk kubus dengan luas alas tiap box adalah 
2cm3600 . Ketiga box tersebut akan dicat. Apabila setiap 

2cm150 memerlukan waktu 0,5 menit. Berapa waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pengecatan seluruh permukaan box? 

5. Pak Furqon ingin membuat kotak perkakas dari bahan triplek dengan 

panjang cm40 , lebar cm30 , dan tingginya cm20 . Apabila harga 

triplek Rp 15.000,00 per meter persegi. Berapa uang yang dikeluarkan 

Pak Furqon untuk membeli triplek? 

6. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus 

dengan luas alas 2cm400.6 . Tentukan volum 

air maksimum yang dapat memenuhi bak 

penampungan air tersebut? 

7. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran m8,0m1m5,1   diisi 

air hingga penuh. Setelah air dalam 

bak digunakan untuk mandi, tinggi 

air tinggal cm50 . Berapa liter air 

yang terpakai untuk mandi? 

 

8. Suatu bak penampungan air berbentuk kubus yang tinginya dm10 . Bak 

tersebut diisi dengan air dengan menggunakan ember yang volumnya 
3cm000.25  sehingga air dalam bak penampungan tersebut penuh. 

Berapa kali harus dilakukan penuangan air dari ember ke dalam bak? 
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Lampiran 29 
 

KUNCI JAWABAN SOAL TES HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

ASPEK PEMECAHAN MASALAH 

No Uraian Skor 

1 Diketahui : Akuarium berbentuk balok dengan ukuran p = 75 cm,  

l = 50 cm, t = 40 cm. 

Harga kaca = Rp 30.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Dana yang diperlukan untuk membeli kaca. 

Jawab       : Misalkan L luas permukaan balok. 

                   L = 2 ( pl + lt + pt ) 

                      = 2 ( (75 x 50) + (50 x 40) + (75 x 40)) 

                      = 2 ( 3750 + 2000 + 3000 ) 

                      = 2 x 8750 

                      = 17500. 

               Jadi luas permukaan akuarium adalah 17500 cm2  

                             = 1,75 m2. 

Harga kaca = 1,75 x 30000 = 52500. 

Jadi, dana yang diperlukan Pak Rahmat untuk membeli 

kaca adalah Rp 52.500,00 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
1 

2 Diketahui : Almari berbentuk kubus sebanyak 120 buah. 

                   Luas alas almari = 9 m2. 

                   Harga papan kayu Rp 10.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Dana yang diperlukan untuk membeli papan kayu. 

Jawab       : Misalkan panjang sisi almari = s. 

                   Luas alas = s x s 

                     9  = s2 

                     s = 3. 

                    Misalkan luas permukaan almari = L. 

                    L = 6 s2 = 6 x 32 = 6 x 9 = 54. 

2 

 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
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                    Jadi luas permukaan almari adalah 54 m2. 

                    Luas permukaan seluruh almari = 120 x 54 = 6480. 

                    Jadi luas permukaan seluruh almari adalah 6480 m2. 

                    Harga papan kayu = 6480 x 10000 = 64800000. 

                    Jadi dana yang diperlukan untuk membeli papan kayu  

                            adalah Rp 64.800.000,00 

 

 
 
2 
 
 
2 
 
1 

3 Diketahui : Peti kemas berbentuk balok berukuran p = 6 m, l = 2,5 m 

                   t = 2 m. 

                    Kardus berbentuk kubus dengan s = 0,5 m. 

Ditanya    : Banyak kardus yang dapat dimuat. 

Jawab       : Volum peti kemas  = 6 x 2,5 x 2 = 30. 

                    Jadi volum peti kemas adalah 30 m3. 

                    Volum kardus = s3 = ( 0,5 )3 = 0,125. 

                    Jadi volum kardus adalah 0,125 m3. 

                    Banyaknya kardus yang dapat dimuat  

                    =
kardus Volum

kemas peti Volum  = 
125,0
30

 = 240. 

                    Jadi banyaknya kardus yang dapat dimuat dalam peti  

                            kemas adalah 240 buah. 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

4 Diketahui : 3 box berbentuk kubus dengan luas alas = 3600 cm2. 

                   waktu pengecatan = 0,5 menit setiap 150 cm2. 

Ditanya    : Waktu yang diperlukan untuk pengecatan seluruh box. 

Jawab       : Luas alas = s x s  

                      3600 = s2 

                      s = 60. 

                     Luas permukaan seluruh box = 3 x 6 s2 

                                                                    = 3 x 6 x 602 

                                                                    = 64800. 

2 

 

1 

 

2 

 

2 
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                     Waktu yang diperlukan = menit5,0
150

64800
  

                                                            = 216 menit atau 3,6 jam. 

                   Jadi, waktu yang diperlukan untuk pengecatan seluruh  

                           permukaan box adalah 216 menit atau 3,6 jam. 

 

2 

 

1 

5 Diketahui : Kotak perkakas dari bahan triplek dengan p = 40 cm, 

                   l = 30 cm, t = 20 cm. 

                   Harga triplek Rp 15.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Uang yang dikeluarkan untuk membeli triplek. 

Jawab       : Misalkan luas permukaan kotak perkakas = L. 

                   L = 2 ((p x l ) + ( lx t ) + ( p x t )) 

                      = 2 (( 40 x 30 ) + ( 30 x 20 ) + ( 40 x 20 )) 

                      = 2 (1200 + 600 + 800 ) 

                      = 2 x 2600 

                      = 5200. 

                   Jadi luas permukaan kotak perkakas adalah 5200 cm2  

                           atau sama dengan 0,52 m2. 

                   Harga triplek = 0,52 x 15000 = 7800. 

                   Jadi uang yang dikeluarkan Pak Furqon untuk membeli  

                           triplek adalah Rp 7.800,00. 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

6 Diketahui : Bak penampungan air berbentuk kubus dengan  

                   luas alas = 6400 cm2. 

Ditanya    : Volum air maksimum yang dapat memenuhi bak. 

Jawab       : Misalkan panjang sisi bak = s. 

                   Luas alas = s x s 

                    6400 = s2 

                    s = 80. 

                   Volum bak = s3 = 803 = 512000. 

                   Jadi volum air maksimum yang dapat memenuhi bak  

                           penampungan air adalah 512.000 cm3 atau 512 liter. 

2 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 
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7 Diketahui : Bak mandi berbentuk balok dengan  p = 1,5 m, l = 1 m, 

                   t = 0,8 terisi air hingga penuh. 

                   Tinggi air setelah digunakan = 50 cm = 0,5 m. 

Ditanya    : Volum air yang terpakai. 

Jawab       : Misalkan volum bak mandi mula-mula = V1, volum air  

                   yang tersisa setelah digunakan = V2, dan tinggi air yang  

                   tersisa dalam bak = t’, maka 

                           V1 = p x l x t  

                                = 1,5 x 1 x 0,8 

                                = 1,2. 

                           V2 = p x l x t’ 

                                = 1,5 x 1 x 0,5 

                                = 0,75. 

                     Volum air yang terpakai = V1 – V2 

                                                             = 1,2 – 0,75 

                                                             = 0,45. 

                   Jadi volum air yang terpakai untuk mandi adalah 0,45 m3. 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

8 Diketahui : Bak penampungan air berbentuk kubus dengan s = 10 dm 

                   Volum ember = 25.000 cm3 = 25 dm3. 

Ditanya    : Banyaknya penuanan air dari ember ke dalam bak. 

Jawab       : Volum bak = s3 = 103 = 1000. 

                    Jadi volum bak 1000 dm3. 

                    Banyaknya penuangan air = 40
25

1000
emberVolum

bakVolum
 . 

                    Jadi banyaknya penuangan air dari ember ke dalam bak  

                            adalah 5 kali. 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 Skor maksimum 76 

Nilai = 100
maksimumSkor

SkorTotal
 . 
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Lampiran 30 
 

Soal Tes Hasil Belajar Peserta Didik 
Aspek Pemecahan Masalah 

 
Jenjang/Mata Pelajaran : SMP/Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Standar kompetensi : 1. Peserta  didik  dapat  menemukan  rumus  dan  

     menghitung  luas  permukaan  kubus  dan  balok  

     serta menggunakannya dalam dalam pemecahan  

     masalah 

   2. Peserta  didik  dapat  menemukan  rumus  dan  

     menghitung  volum  kubus  dan  balok  serta  

     menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

Petunjuk 

d. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

e. Tuliskan nama dan nomor absen pada lembar jawab yang tersedia. 

f. Kerjakan soal di bawah ini lengkap dengan penyelesaiannya pada lembar 

jawab yang tersedia. 

 

9. Pak Rahmat hendak membuat sebuah akuarium 

berukuran cm40cm50cm75  . Untuk itu Pak 

Rahmat memerlukan kaca untuk pembuatan 

akuarium tersebut. Apabila harga kaca Rp 

30.000,00 per meter persegi. Berapakah dana yang diperlukan Pak 

Rahmat untuk membeli kaca tersebut? 

10. Perusahaan “MEBEL” mendapatkan pesanan untuk membuat almari 

berbentuk kubus sebanyak 120 buah. Luas alas almari tersebut 2m9 . 

Apabila harga papan kayu Rp 10.000,00 per meter persegi. Berapakah 

dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membeli papan kayu 

guna pembuatan almari tersebut? 
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11. Suatu peti kemas berbentuk balok berukuran panjang 

6 m, lebar 2,5 m, dan tinggi 2 m. Apabila ke dalam 

peti kemas dimasukkan kardus berbentuk kubus 

dengan panjang sisi 0,5 m. Berapa banyak kardus 

yang dapat dimuat dalam peti kemas tersebut? 

12. Tiga buah box berbentuk kubus dengan luas alas tiap box adalah 
2cm3600 . Ketiga box tersebut akan dicat. Apabila setiap 

2cm150 memerlukan waktu 0,5 menit. Berapa waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan pengecatan seluruh permukaan box? 

13. Pak Furqon ingin membuat kotak perkakas dari bahan triplek dengan 

panjang cm40 , lebar cm30 , dan tingginya cm20 . Apabila harga 

triplek Rp 15.000,00 per meter persegi. Berapa uang yang dikeluarkan 

Pak Furqon untuk membeli triplek? 

14. Sebuah bak penampungan air berbentuk kubus 

dengan luas alas 2cm400.6 . Tentukan volum 

air maksimum yang dapat memenuhi bak 

penampungan air tersebut? 

15. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran m8,0m1m5,1   diisi 

air hingga penuh. Setelah air dalam 

bak digunakan untuk mandi, tinggi 

air tinggal cm50 . Berapa liter air 

yang terpakai untuk mandi? 

 

16. Suatu bak penampungan air berbentuk kubus yang tinginya dm10 . Bak 

tersebut diisi dengan air dengan menggunakan ember yang volumnya 
3cm000.25  sehingga air dalam bak penampungan tersebut penuh. 

Berapa kali harus dilakukan penuangan air dari ember ke dalam bak? 
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Lampiran 31 
 

KUNCI JAWABAN SOAL TES HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK  

ASPEK PEMECAHAN MASALAH 

No Uraian Skor 

1 Diketahui : Akuarium berbentuk balok dengan ukuran p = 75 cm,  

l = 50 cm, t = 40 cm. 

Harga kaca = Rp 30.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Dana yang diperlukan untuk membeli kaca. 

Jawab       : Misalkan L luas permukaan balok. 

                   L = 2 ( pl + lt + pt ) 

                      = 2 ( (75 x 50) + (50 x 40) + (75 x 40)) 

                      = 2 ( 3750 + 2000 + 3000 ) 

                      = 2 x 8750 

                      = 17500. 

               Jadi luas permukaan akuarium adalah 17500 cm2  

                             = 1,75 m2. 

Harga kaca = 1,75 x 30000 = 52500. 

Jadi, dana yang diperlukan Pak Rahmat untuk membeli 

kaca adalah Rp 52.500,00 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
1 

2 Diketahui : Almari berbentuk kubus sebanyak 120 buah. 

                   Luas alas almari = 9 m2. 

                   Harga papan kayu Rp 10.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Dana yang diperlukan untuk membeli papan kayu. 

Jawab       : Misalkan panjang sisi almari = s. 

                   Luas alas = s x s 

                     9  = s2 

                     s = 3. 

                    Misalkan luas permukaan almari = L. 

                    L = 6 s2 = 6 x 32 = 6 x 9 = 54. 

2 

 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
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                    Jadi luas permukaan almari adalah 54 m2. 

                    Luas permukaan seluruh almari = 120 x 54 = 6480. 

                    Jadi luas permukaan seluruh almari adalah 6480 m2. 

                    Harga papan kayu = 6480 x 10000 = 64800000. 

                    Jadi dana yang diperlukan untuk membeli papan kayu  

                            adalah Rp 64.800.000,00 

 

 
 
2 
 
 
2 
 
1 

3 Diketahui : Peti kemas berbentuk balok berukuran p = 6 m, l = 2,5 m 

                   t = 2 m. 

                    Kardus berbentuk kubus dengan s = 0,5 m. 

Ditanya    : Banyak kardus yang dapat dimuat. 

Jawab       : Volum peti kemas  = 6 x 2,5 x 2 = 30. 

                    Jadi volum peti kemas adalah 30 m3. 

                    Volum kardus = s3 = ( 0,5 )3 = 0,125. 

                    Jadi volum kardus adalah 0,125 m3. 

                    Banyaknya kardus yang dapat dimuat  

                    =
kardus Volum

kemas peti Volum  = 
125,0
30

 = 240. 

                    Jadi banyaknya kardus yang dapat dimuat dalam peti  

                            kemas adalah 240 buah. 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

4 Diketahui : 3 box berbentuk kubus dengan luas alas = 3600 cm2. 

                   waktu pengecatan = 0,5 menit setiap 150 cm2. 

Ditanya    : Waktu yang diperlukan untuk pengecatan seluruh box. 

Jawab       : Luas alas = s x s  

                      3600 = s2 

                      s = 60. 

                     Luas permukaan seluruh box = 3 x 6 s2 

                                                                    = 3 x 6 x 602 

                                                                    = 64800. 

2 

 

1 

 

2 

 

2 
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                     Waktu yang diperlukan = menit5,0
150

64800
  

                                                            = 216 menit atau 3,6 jam. 

                   Jadi, waktu yang diperlukan untuk pengecatan seluruh  

                           permukaan box adalah 216 menit atau 3,6 jam. 

 

2 

 

1 

5 Diketahui : Kotak perkakas dari bahan triplek dengan p = 40 cm, 

                   l = 30 cm, t = 20 cm. 

                   Harga triplek Rp 15.000,00 per meter persegi. 

Ditanya    : Uang yang dikeluarkan untuk membeli triplek. 

Jawab       : Misalkan luas permukaan kotak perkakas = L. 

                   L = 2 ((p x l ) + ( lx t ) + ( p x t )) 

                      = 2 (( 40 x 30 ) + ( 30 x 20 ) + ( 40 x 20 )) 

                      = 2 (1200 + 600 + 800 ) 

                      = 2 x 2600 

                      = 5200. 

                   Jadi luas permukaan kotak perkakas adalah 5200 cm2  

                           atau sama dengan 0,52 m2. 

                   Harga triplek = 0,52 x 15000 = 7800. 

                   Jadi uang yang dikeluarkan Pak Furqon untuk membeli  

                           triplek adalah Rp 7.800,00. 

 

2 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

6 Diketahui : Bak penampungan air berbentuk kubus dengan  

                   luas alas = 6400 cm2. 

Ditanya    : Volum air maksimum yang dapat memenuhi bak. 

Jawab       : Misalkan panjang sisi bak = s. 

                   Luas alas = s x s 

                    6400 = s2 

                    s = 80. 

                   Volum bak = s3 = 803 = 512000. 

                   Jadi volum air maksimum yang dapat memenuhi bak  

                           penampungan air adalah 512.000 cm3 atau 512 liter. 

2 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

1 
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7 Diketahui : Bak mandi berbentuk balok dengan  p = 1,5 m, l = 1 m, 

                   t = 0,8 terisi air hingga penuh. 

                   Tinggi air setelah digunakan = 50 cm = 0,5 m. 

Ditanya    : Volum air yang terpakai. 

Jawab       : Misalkan volum bak mandi mula-mula = V1, volum air  

                   yang tersisa setelah digunakan = V2, dan tinggi air yang  

                   tersisa dalam bak = t’, maka 

                           V1 = p x l x t  

                                = 1,5 x 1 x 0,8 

                                = 1,2. 

                           V2 = p x l x t’ 

                                = 1,5 x 1 x 0,5 

                                = 0,75. 

                     Volum air yang terpakai = V1 – V2 

                                                             = 1,2 – 0,75 

                                                             = 0,45. 

                   Jadi volum air yang terpakai untuk mandi adalah 0,45 m3. 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

8 Diketahui : Bak penampungan air berbentuk kubus dengan s = 10 dm 

                   Volum ember = 25.000 cm3 = 25 dm3. 

Ditanya    : Banyaknya penuanan air dari ember ke dalam bak. 

Jawab       : Volum bak = s3 = 103 = 1000. 

                    Jadi volum bak 1000 dm3. 

                    Banyaknya penuangan air = 40
25

1000
emberVolum

bakVolum
 . 

                    Jadi banyaknya penuangan air dari ember ke dalam bak  

                            adalah 5 kali. 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

1 

 Skor maksimum 76 

Nilai = 100
maksimumSkor

SkorTotal
 . 
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Lampiran 30 
 

Data Hasil Belajar dan Ketuntasan  
 Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
No Kode Nilai Ket No Kode Nilai Ket 
1 E-1 61 T 1 K-1 69 T 
2 E-2 73 T 2 K-2 77 T 
3 E-3 77 T 3 K-3 72 T 
4 E-4 68 T 4 K-4 69 T 
5 E-5 67 T 5 K-5 79 T 
6 E-6 67 T 6 K-6 39 TT 
7 E-7 84 T 7 K-7 56 TT 
8 E-8 44 TT 8 K-8 59 TT 
9 E-9 76 T 9 K-9 60 T 
10 E-10 68 T 10 K-10 55 TT 
11 E-11 57 TT 11 K-11 60 T 
12 E-12 81 T 12 K-12 59 TT 
13 E-13 77 T 13 K-13 49 TT 
14 E-14 81 T 14 K-14 77 T 
15 E-15 60 T 15 K-15 71 T 
16 E-16 75 T 16 K-16 37 TT 
17 E-17 65 T 17 K-17 49 TT 
18 E-18 59 TT 18 K-18 69 T 
19 E-19 65 T 19 K-19 63 T 
20 E-20 93 T 20 K-20 65 T 
21 E-21 52 TT 21 K-21 49 TT 
22 E-22 65 T 22 K-22 47 TT 
23 E-23 77 T 23 K-23 37 TT 
24 E-24 61 T 24 K-24 71 T 
25 E-25 75 T 25 K-25 91 T 
26 E-26 81 T 26 K-26 80 T 
27 E-27 97 T 27 K-27 80 T 
28 E-28 91 T 28 K-28 32 TT 
29 E-29 80 T 29 K-29 72 T 
30 E-30 84 T 30 K-30 49 TT 
31 E-31 80 T 31 K-31 64 T 
32 E-32 89 T 32 K-32 77 T 
33 E-33 80 T 33 K-33 64 T 
34 E-34 59 TT 34 K-34 56 TT 
35 E-35 80 T 35 K-35 48 TT 
36 E-36 72 T 36 K-36 63 T 
37 E-37 52 TT 37 K-37 91 T 
38 E-38 68 T 38 K-38 84 T 
39 E-39 69 T 39 K-39 57 TT 
40 E-40 64 T 40 K-40 65 T 

Jumlah  2874  Jumlah  2511  
Rata-Rata 71,85  Rata-Rata 62,78  
s2  140,079  s2  211,256  
s  11,8355  s  14,5346  
%ketuntasan  85% %ketuntasan  60% 

 
Catatan: KKM di MTs Miftahul Khoirot untuk Matematika adalah 60. 
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Lampiran 31 
 

Uji Normalitas Data Akhir Kelas Eksperimen 
 
Hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data tidak berdistribusi normal. 

Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 





k

i i

ii

E
EO

1

2
2 )(

 . 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika tabel
22   . 

 
 
 
 
 
Nilai maksimum = 97  Panjang kelas = 8.833   9 
Nilai minimum = 44  Rata-rata ( x ) = 71.85 
Rentang = 53  S  = 11.84 
Banyak kelas = 6   N  = 40 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z 
untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 
untuk 

Z 

Ei Oi 
i

2
ii

E
)EO( 

 

44-52 43.5 -2.40 0.4917 0.0427 1.7093 3 0.9747 
53-61 52.5 -1.63 0.4490 0.1399 5.5957 6 0.0292 
62-70 61.5 -0.87 0.3091 0.2637 10.5467 10 0.0283 
71-79 70.5 -0.11 0.0454 0.2864 11.4553 8 1.0422 
80-88 79.5 0.65 0.2410 0.1793 7.1711 9 0.4664 
89-97 88.5 1.41 0.4203 0.0646 2.5855 4 0.7739 

 97.5 2.17 0.4849     
2 = 3.3149 31.3  

 
Untuk %5 dengan 336dk   diperoleh 2 tabel = 7.81. 
 
 
 
 
Karena 2  berada pada daerah penerimaan Ho, maka data berdistribusi normal. 

)3k)((
2

  

Daerah 
penerimaan Ho 

81.7  

Daerah 
penerimaan Ho 

31.3  
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Lampiran 32 
 

Uji Normalitas Data Akhir Kelas Kontrol 
 
Hipotesis 

Ho : data berdistribusi normal. 

Ha : data tidak berdistribusi normal. 

Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 





k

1i i

2
ii2

E
)EO(

 . 

Kriteria pengujian 

Ho diterima jika tabel
22   . 

 
 
 
 
 
Nilai maksimum = 91  Panjang kelas = 9.83   10 
Nilai minimum = 32  Rata-rata ( x ) = 62.78 
Rentang = 59  S  = 14.53 
Banyak kelas = 6   N  = 40 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z 
untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas kelas 
untuk Z Ei Oi 

i

2
ii

E
)EO( 

 

32-41 31.5 -2.15 0.4843 0.0559 2.2369 4 1.3896 
42-51 41.5 -1.46 0.4284 0.1473 5.8929 6 0.0019 
52-61 51.5 -0.78 0.2810 0.2461 9.8438 8 0.3454 
62-71 61.5 -0.09 0.0350 0.2608 10.4318 11 0.0310 
72-81 71.5 0.60 0.2258 0.1753 7.0134 8 0.1388 
82-91 81.5 1.29 0.4012 0.0748 2.9904 3 0.00003 

 91.5 1.98 0.4759     
2 = 1.9066 91.1  

 
Untuk %5 dengan 336dk   diperoleh 2 tabel = 7.81. 
 
 
 
 
Karena 2  berada pada daerah penerimaan Ho, maka data berdistribusi normal. 

)3k)((
2

  

Daerah 
penerimaan Ho 

81.7  

Daerah 
penerimaan Ho 

91.1  
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Lampiran 33 
Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas) 

Data Akhir 
Hipotesis 
Ho : 2

2
1

2   , artinya kedua varians populasi adalah sama (homogen). 
Ha : 2

2
1

2   , artinya kedua varians populasi tidak sama (tidak homogen). 
Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 
terkecilVarians
terbesarVariansF  . 

Kriteria pengujian 
Ho diterima jika 

)v,v(
2
1hitung

21

FF


 . 

 
 
 
 
Data 

Nilai Ujian Tengah Semester Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Nilai Kelas Eksperimen Nilai Kelas Kontrol 

No Nilai No Nilai No Nilai No Nilai 
1 61 21 52 1 69 21 49 
2 73 22 65 2 77 22 47 
3 77 23 77 3 72 23 37 
4 68 24 61 4 69 24 71 
5 67 25 75 5 79 25 91 
6 67 26 81 6 39 26 80 
7 84 27 97 7 56 27 80 
8 44 28 91 8 59 28 32 
9 76 29 80 9 60 29 72 
10 68 30 84 10 55 30 49 
11 57 31 80 11 60 31 64 
12 81 32 89 12 59 32 77 
13 77 33 80 13 49 33 64 
14 81 34 59 14 77 34 56 
15 60 35 80 15 71 35 48 
16 75 36 72 16 37 36 63 
17 65 37 52 17 49 37 91 
18 59 38 68 18 69 38 84 
19 65 39 69 19 63 39 57 
20 93 40 64 20 65 40 65 
Jumlah 2874 Jumlah 2511 
n1 40 n2 40 
Rata-rata ( x ) 71,85 Rata-rata ( x ) 62,78 
Standar deviasi (s) 11,84 Standar deviasi (s) 14,53 
Varians (s2) 140.08 Varians (s2) 211,26 

 

51.1
08.140
26.211

terkecilVarians
terbesarVarians

F   

Untuk %5  dengan 391kvv 21  , diperoleh 
)2v,1v(

2
1F


= 89.1F )39,39(025.0   

Karena 
)v,v(

2
1hitung

21

FF


 maka Ho diterima, berarti kedua sampel mempunyai varians 

yang tidak berbeda (homogen). 

)2v,1v(
2
1F


 

Daerah 
penerimaan Ho 

1.89 

Daerah 
penerimaan Ho 

1.51 
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Lampiran 34 
Uji Ketuntasan Belajar (Uji t) 

 
 

Hipotesis 
H0 : 60 , artinya belum mencapai ketuntasan belajar. 
Ha : 60 , artinya telah mencapai ketuntasan belajar. 
Pengujian hipotesis 
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

n
s

xt 0   

 
Kriteria pengujian 

H0 di tolak, jika tabelhitung tt   
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
 

Sumber variasi Nilai 
Jumlah 2874 
n 40 
Rata-rata ( x ) 71.85 
Standar deviasi ( s ) 11.84 

 

.33.6

40
84.11

6085.71t hitung 


  

 
 

Pada %5  dengan dk = 40 - 1 = 39 diperoleh t(0.95)(39) =1.68. Karena 
tabelhitung tt   maka 0H  ditolak. Berarti kelas eksperimen yang dikenai 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan media kartu soal telah mencapai 
.individualarasecbelajarketuntasan  
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Lampiran 35 
Uji Ketuntasan Belajar (Uji Proporsi) 

 
 

Hipotesis 
H0 : 70.0 , artinya peserta didik yang tuntas adalah 70%. 

Ha : 70.0 , artinya peserta didik yang tuntas adalah lebih dari 70%. 

Pengujian hipotesis 
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 
n

1
n
x

z
00

0








 . 

 
Kriteria pengujian 

Kriteria pengujian yaitu H0 ditolak jika  5.0zz .  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
 
 

 
.07.2

07245.0
15.0

00525.0
15.0

40
)30.0).(70.0(

15.0

40
70.0170.0

70.085.0z 



  

 
Nilai .64.1zz 45.005.05.0  Karena ,64.1z07.2z 45.0  maka 0H  ditolak. 
Berarti kelas eksperimen yang dikenai pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan 
media kartu soal telah mencapai .klasikalarasecbelajarketuntasan  
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Lampiran 36 
 

Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 
 

Hipotesis 
Ho : 21   , artinya rata-rata hasil belajar kelas eksperimen kurang dari atau sama 

dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol. 
Ha : 21   , artinya rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih dari rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol 
Pengujian hipotesis 

Rumus yang digunakan: 

21

21
hitung

n
1

n
1s

xxt



  dengan 

2nn
s)1n(s)1n(

s
21

2
22

2
112




 . 

Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika tabelhitung tt  . 

Berdasarkan data pada analisis varians diperoleh 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 
Jumlah 2874 2511 
n 40 40 
Rata-rata ( x ) 71.85 62.78 
Standar deviasi ( s ) 11.84 14.53 
Varians ( 2s ) 140.08 211.26 

 
Berdasarkan rumus di atas diperoleh 

2nn
s)1n(s)1n(

s
21

2
22

2
112




     

21

21

n
1

n
1s

xxt



  

24040
)26.211)(140()08.140)(140(s 2




   

40
1

40
125.13

78.6285.71t



  

78
14.823912.5463s 2 

     
96279.2

07.9t   

 
67.175s 2        06.3t   

25.13s   
Dari hasil perhitungan diperoleh 06.3t hitung  . Nilai tabelt pada %5 dan 

7824040dk   adalah 1.66. Karena tabelhitung tt   maka 0H  ditolak. Rata-rata 
hasil belajar kelas eksperimen lebih dari rata-rata hasil belajar kelas kontrol.
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Lampiran 37 
Daftar Luas Di bawah Lengkung Kurva Normal 

 

 



 

 
 

151

Lampiran 38 

Daftar Harga Kritik r Product Moment 

Tabel Harga Kritik dari r Product Moment 
         

N 
(1) 

Interval Kepercayaan N 
(1) 

Interval 
Kepercayaan N 

(1) 

Interval 
Kepercayaan 

95% 
(2) 

99%           
(3) 95% (2) 99%               

(3) 
95% 
(2) 

99%                       
(3) 

3 0,997 0,999 26 0,388 0,4906 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330 

5 0,878 0,959 28 0,374 0,478 65 0,244 0,317 

6 0,811 0,917 29 0,367 0,470 70 0,235 0,306 

7 0,754 0,874 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296 

8 0,707 0,874 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286 

9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278 

10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270 

11 0,602 0,735 34 0,339 0,436 95 0,202 0,263 

12 0,576 0,708 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256 

13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230 

14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210 

15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194 

16 0,497 0,623 39 0,316 0,408 200 0,138 0,181 

17 0,482 0,606 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148 

18 0,468 0,590 41 0,308 0,396 400 0,098 0,128 

19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115 

20 0,444 0,561 43 0,301 0,389 600 0,080 0,105 

21 0,433 0,549 44 0,297 0,384 700 0,074 0,097 

22 0,423 0,537 45 0,294 0,380 800 0,070 0,091 

23 0,413 0,526 46 0,291 0,276 900 0,065 0,086 

24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 1000 0,062 0,081 

25 0,396 0,505 48 0,284 0,368       

      49 0,281 0,364       

      50 0,297 0,361       
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Lampiran 39 
Surat Penetapan Pembimbing 
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Lampiran 40 
Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 41 
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


