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ABSTRAK 

Kholiqowati, H. 2016. Analisis Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau 

dari Karakteristik Cara Berpikir Peserta Didik dalam Pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. 

Sugiarto, M.Pd., dan Pembimbing Pendamping Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Representasi Matematis; Karakteristik Cara Berpikir; 

Pendekatan Saintifik. 

 

Hasil belajar dan kemampuan peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Kunduran pada aspek representasi matematis belum optimal. Pada dasarnya setiap 

peserta didik memiliki karakteristik cara berpikir berbeda-beda yang berpengaruh 

dalam proses merepresentasikan penyelesaian masalah matematika. Untuk 

mengatasi masalah tersebut diperlukan pelaksanaaan pembelajaran yang efektif 

dan efisien. Pendekatan saintifik dapat memicu peserta didik agar aktif berperan 

dalam proses pembelajaran dan mampu merangsang proses berpikir peserta didik 

dalam menginterpretasikan penyelesaian masalah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui ketuntasan hasil belajar peserta didik dan mendeskripsikan 

kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari karakteristik cara 

berpikir Sekuensial Konkret (SK), Sekuensial Acak (SA), Acak Abstrak (AA), 

dan Acak Konkret (AK). Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII C 

SMP Negeri 1 Kunduran. Metode pengumpulan data menggunakan angket 

karakteristik cara berpikir, tes ketuntasan materi kubus dan balok, tes kemampuan 

representasi matematis, dan wawancara. Analisis tes ketuntasan materi kubus dan 

balok menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu pihak kanan. Analisis tes 

kemampuan representasi matematis mengacu pada indikator kemampuan 

representasi matematis menurut Yudhanegara & Lestari (2014). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok 

dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik mencapai ketuntasan klasikal 

dan (2) kemampuan representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir 

peserta didik adalah (a) Peserta didik tipe berpikir SK mempunyai kemampuan 

representasi visual dan simbolik pada kategori sangat baik dan kemampuan 

representasi verbal pada kategori kurang sekali; (b) Peserta didik tipe berpikir SA 

mempunyai kemampuan representasi visual dan simbolik pada kategori sangat 

baik, dan kemampuan representasi verbal pada kategori kurang sekali; (c) Peserta 

didik tipe berpikir AA mempunyai kemampuan representasi visual dan simbolik 

pada kategori baik dan kemampuan representasi verbal pada kategori kurang 

sekali; dan (d) Peserta didik tipe berpikir AK mempunyai kemampuan 

representasi visual pada kategori baik, kemampuan representasi simbolik pada 

kategori cukup, dan kemampuan representasi verbal pada kategori kurang sekali.   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 

manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. 

Menurut UU No.23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 

3, sebagaimana dikutip oleh Achmad Munib et al. (2012:20), pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut, terintegrasi dalam 

pembelajaran di sekolah. Salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari 

peserta didik adalah matematika. Matematika merupakan ilmu yang dibutuhkan 

diberbagai bidang, baik dalam matematika itu sendiri maupun dalam bidang-

bidang yang lain. Secara mendasar, matematika memiliki peranan penting dalam 

bidang pendidikan. Hal itu terlihat dari matematika diajarkan pada jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tingkat perguruan tinggi. Dalam 

mempelajari matematika, peserta didik dituntut untuk mencapai kompetensi yang 

telah ditetapkan dalam kurikulum.  
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Salah satu tujuan matematika pada kurikulum 2013 sebagaimana termuat 

dalam lampiran Permen No.58 Tahun 2014 bagian Pedoman Mata Pelajaran 

Matematika adalah memahami konsep matematika yang merupakan kompetensi 

dalam menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep maupun 

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Adapun salah satu indikator pencapaian kompetensi tersebut adalah menyajikan 

konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis berupa tabel, grafik, 

diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara lainnya (Permendikbud, 

2014:325-326). 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut National Council of Teacher 

Mathematics (NCTM) sebagaimana dikutip oleh Asikin (2011:40), ada lima 

standar proses pembelajaran matematika yang harus dikuasai peserta didik yaitu 

(1) Belajar untuk memecahkan masalah (mathematical problem solving); (2) 

Belajar untuk bernalar dan bukti (mathematical reasoning and proof); (3) Belajar 

untuk berkomunikasi (mathematical communication); (4) Belajar untuk 

mengaitkan ide (mathematical connection); dan (5) Belajar untuk 

mempresentasikan (mathematical presentation). Pada mulanya hanya terdapat 4 

standar dalam proses pembelajaran matematika yang direkomendasikan di dalam 

NCTM yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan penalaran, 

kemampuan komunikasi, dan kemampuan koneksi matematis. Representasi masih 

dianggap sebagai bagian dari komunikasi matematis. Namun pada kenyataanya, 

kemampuan representasi matematis juga merupakan suatu hal yang selalu muncul 

ketika mempelajari matematika pada semua tingkatan pendidikan, sehingga 
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dipandang bahwa representasi merupakan suatu komponen yang layak 

diperhatikan. Dengan demikian representasi matematis perlu mendapat penekanan 

dan dimunculkan dalam proses pengajaran matematika sekolah. 

Menurut Sabirin (2014:33), representasi adalah bentuk interpretasi 

pemikiran peserta didik terhadap suatu masalah, yang digunakan sebagai alat 

bantu untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Kemampuan representasi 

matematis merupakan salah satu tujuan umum dari pembelajaran matematika di 

sekolah. Kemampuan ini sangat penting bagi peserta didik dan erat kaitanya 

dengan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Seseorang perlu 

representasi baik berupa gambar, grafik, diagram, maupun bentuk representasi 

lainnya untuk dapat mengomunikasikan sesuatu (Sabirin, 2014:33). Kemampuan 

representasi matematis diperlukan peserta didik untuk menemukan dan membuat 

suatu alat atau cara berpikir dalam mengomunikasikan gagasan matematis dari 

yang sifatnya abstrak menuju konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami 

(Effendi, 2012:2). Suatu masalah yang dianggap rumit dan kompleks bisa menjadi 

lebih sederhana jika strategi dan pemanfaatan representasi matematika yang 

digunakan sesuai dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan 

model representasi yang dimiliki peserta didik sangat berperan dalam 

pengambilan keputusan strategi pemecahan masalah matematika yang tepat dan 

akurat. Kemampuan representasi matematika meliputi antara lain: (1) 

Menciptakan dan menggunakan representasi untuk menyusun, merekam, dan 

mengomunikasikan ide matematika, (2) Memilih, menggunakan, dan 

menerjemahkan setiap representasi matematika untuk memecahkan masalah, (3) 
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Menggunakan model penyajian dan menginterpretasikan secara fisik, sosial, dan 

phenomena matematika. Selain itu, penggunaan representasi juga dapat 

menjadikan peserta didik untuk mengatur pemikiranya (Asikin, 2011:44-45). 

Representasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni representasi 

internal dan representasi eksternal (Sabirin, 2014:34). Representasi internal 

merupakan aktivitas berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran 

seseorang bekerja atas dasar ide tersebut. Sedangkan representasi eksternal 

merupakan hasil komunikasi atau konstruksi dari representasi internal yang 

wujudnya antara lain: verbal, gambar, dan benda konkrit. Dalam pembelajaran, 

melalui representasi eksternal peserta didik, guru dapat melihat aktivitas berpikir 

dan menebak apa yang sesungguhnya terjadi karena kedua hal tersebut merupakan 

representasi internal yang ada dalam benak peserta didik. Dengan demikian, guru 

dapat melakukan langkah yang tepat untuk membawa peserta didik dalam belajar. 

Hasil analisis daya serap Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015, SMP 

Negeri 1 Kunduran mempunyai kategori D pada mata pelajaran matematika. Hasil 

Ujian Nasional Matematika tersebut memiliki nilai terendah 20,0, nilai tertinggi 

87,5, dan rata-rata 42,83. Materi bangun ruang sisi datar menempati urutan 

terendah daya serapnya di tingkat nasional, yaitu 51,37 %. Berikut adalah analisis 

daya serap Ujian Nasional peserta didik SMP Negeri 1 Kunduran, Kabupaten 

Blora tahun pelajaran 2014/2015 pada aspek penguasaan materi soal matematika. 
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Gambar 1.1 Daya Serap Ujian Nasional Matematika Tahun Pelajaran 2014/2015 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Kunduran pada tanggal 7 Januari 2016, pada 

nilai Ujian Akhir Semester (UAS) matematika semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015 menunjukkan bahwa masih terdapat peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kunduran yang mempunyai nilai hasil belajar kurang dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Guru harus memberikan tindak lanjut 

berupa tes remidial secara individual ataupun klasikal kepada peserta didik agar 

nilai peserta didik dapat mencapai KKM. Selain itu, diketahui juga bahwa belum 

optimalnya kemampuan representasi matematis peserta didik pada materi yang 

memerlukan kemampuan representasi yang memadai. Pada aspek representasi 

visual, peserta didik masih kurang mampu memahami gambar dengan tepat dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Pada aspek representasi simbolik, peserta 

didik masih sering melakukan kesalahan dalam operasi hitung bilangan dan pada 

aspek representasi verbal peserta didik kurang mampu menyelesaikan 

permasalahan soal dengan langkah-langkah yang tepat. Berikut ini salah satu 

contoh jawaban ulangan harian matematika dari peserta didik X yang 
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menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis peserta didik belum 

optimal. 

 

Gambar 1.2 Jawaban Ulangan Harian Matematika Peserta Didik X 

Berdasarkan gambar 1.2, peserta didik X lebih terfokus pada rumus yang 

sudah diajarkan guru dalam menjawab permasalahan. Peserta didik X kurang 

mampu memahami gambar dengan tepat sehingga langkah penyelesaian 

permasalahan juga kurang tepat. Ketika peserta didik dihadapkan dengan 

persoalan kontekstual atau bentuk persoalan lain, peserta didik mulai mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa 

tingkat pemahaman dan kemampuan pemecahan masalah peserta didik belum 

optimal yang berarti kemampuan representasi peserta didik dalam 

menginterpretasikan ide-ide atau hasil pemikiran mereka dalam menyelesaikan 

masalah juga belum optimal. Menurut Brenner, sebagaimana dikutip oleh Kartini 

(2009:361), proses pemecahan masalah yang sukses bergantung kepada 

keterampilan merepresentasi masalah seperti mengonstruksi dan menggunakan 
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representasi matematik di dalam kata-kata, grafik, tabel, dan persamaan-

persamaan, penyelesaian dan manipulasi simbol. 

Sehubungan dengan kemampuan representasi matematis, maka peranan 

guru sangat penting untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan 

representasi matematis yang baik, sehingga memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu 

peranan guru dalam pembelajaran matematika adalah membantu peserta didik 

mengungkapkan bagaimana proses yang berjalan dalam pikirannya ketika mencari 

solusi untuk memecahkan masalah. Menurut Dick & Carey, sebagaimana dikutip 

oleh Lestanti (2016:17), seorang guru hendaknya mampu untuk mengenal dan 

mengetahui karakteristik peserta didik, sebab pemahaman yang baik terhadap 

karakteristik peserta didik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

belajar peserta didik. 

Setiap peserta didik memiliki cara khas saat berpikir. Karakteristik cara 

berpikir berpengaruh pada proses representasi internal peserta didik. Cara berpikir 

peserta didik ini memengaruhi keberhasilan peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah matematika dengan caranya sendiri dari kemampuan yang dimiliki dalam 

pikiranya. Cara berpikir seseorang dibedakan menjadi empat tipe, yaitu sekuensial 

konkret (SK), sekuensial abstrak (SA), acak konkret (AK), dan acak abstrak (AA) 

(Gregorc, 2003:124).  

Dari pemaparan tersebut, perlu adanya pembelajaran yang mengondisikan 

peserta didik aktif dalam belajar matematika. Proses pembelajaran dimungkinkan 

dapat diikuti dengan baik dan menarik perhatian peserta didik apabila guru dapat 
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melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan 

karakteristik cara berpikir peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu merangsang proses 

berpikir dan mendorong peserta didik menggunakan pikiranya secara sadar untuk 

menyelesaikan masalah. 

SMP Negeri 1 Kunduran merupakan salah satu sekolah yang saat ini sedang 

menerapkan kurikulum 2013. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan 

pembelajaran berbasis keilmuan yang digunakan di dalam pelaksanaan kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran langsung yang 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan 

menggunakan pengetahuan peserta didik melalui interaksi langsung dengan 

sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Melalui pembelajaran 

langsung peserta didik melakukan kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan 

(Permendikbud, 2014:4). Pendekatan saintifik menjadikan pembelajaran lebih 

aktif dan tidak membosankan, peserta didik dapat mengonstruksi pengetahuan dan 

keterampilannya melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di 

lapangan pada saat pembelajaran (Ine, 2015:270).  Keikutsertaan peserta didik 

secara aktif akan memperkuat pemahamannya terhadap konsep-konsep 

matematika. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri, baik secara 

personal maupun sosial, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke peserta 

didik, kecuali melalui keaktifan peserta didik sendiri untuk menalar, peserta didik 

aktif untuk mengonstruksi terus menerus (Kartini, 2009:361). 
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

“Analisis Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari Karakteristik Cara 

Berpikir Peserta Didik dalam Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan representasi 

matematis pada setiap tipe karakteristik cara berpikir peserta didik menurut 

Anthony Gregorc dalam De Porter & Hernacki (2003:124). Analisis kemampuan 

representasi matematis peserta didik dalam penelitian ini berdasarkan pada 

bentuk-bentuk operasional representasi yang meliputi representasi visual, 

simbolik, dan verbal. Analisis dilakukan dengan melihat kualitas kemampuan 

representasi matematis peserta didik dari masing-masing bentuk operasional 

representasi tersebut. Analisis kemampuan representasi matematis dilihat dari 

hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal tes kemampuan 

representasi matematis. Selain itu, penelitian ini juga terfokus untuk menganalisis 

hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik. Penelitian ini dilakukan pada kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Kunduran dengan materi pokok Bangun Ruang Sisi Datar sub bab luas 

permukaan dan volume dari kubus dan balok. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik mencapai ketuntasan klasikal? 



10 
 

 
 

2. Bagaimana kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Sekuensial Konkret dalam pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik? 

3. Bagaimana kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Sekuensial Abstrak dalam pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik? 

4. Bagaimana kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Acak Abstrak dalam pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik? 

5. Bagaimana kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Acak Konkret dalam pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Mengetahui kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Sekuensial Konkret dalam Pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik. 

3. Mengetahui kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Sekuensial Abstrak dalam pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik. 
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4. Mengetahui kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Acak Abstrak dalam pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik. 

5. Mengetahui kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir Acak Konkret dalam pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

1. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan. 

2. Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

untuk bekal mengajar dan mengembangkan pembelajaran di bidang 

pendidikan khususnya matematika. 

2. Bagi Peserta didik 

Menumbuhkan semangat dan motivasi peserta didik dalam belajar 

matematika serta mengetahui kemampuan representasi matematis 

peserta didik sesuai dengan karakteristik cara berpikir yang dimiliki 

masing-masing peserta didik. 
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3. Bagi Guru  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

guru khususnya guru matematika pengampu kelas VIII SMP untuk 

dapat memberikan kesempatan pada peserta didik dalam 

mengungkapkan ide-ide solusi kreatif mereka saat mencari solusi 

permasalahan matematika yang memerlukan kemampuan representasi 

matematis yang memadai. Selain itu juga dapat lebih memperhatikan 

hal-hal apa saja yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika pada aspek kemampuan 

representasi serta memberikan informasi tentang kemampuan 

representasi matematis peserta didik yang memiliki karakteristik cara 

berpikir yang berbeda-beda. 

1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan agar memberikan pengertian yang sama dan 

tidak menimbulkan penafsiran serta interpretasi yang berbeda bagi pembaca. 

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Analisis 

Pada Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005:41), analisis merupakan 

proses penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. 

Analisis dalam penelitian ini adalah suatu proses penyelidikan dan 

penguraian data secara kuantitatif tentang hasil belajar peserta didik pada materi 
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kubus dan balok dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan secara 

kualitatif tentang kemampuan representasi matematis peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal tes kemampuan representasi matematis. 

1.6.2 Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik 

Menurut Depdiknas (2008:4), makna dari belajar tuntas adalah tercapainya 

kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai yang 

diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Ketuntasan hasil belajar 

peserta didik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketuntasan secara 

klasikal hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Hasil belajar peserta didik pada materi 

kubus dan balok diperoleh dari tes ketuntasan materi kubus dan balok. Proporsi 

hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok yang mencapai ketuntasan 

sekurang-kurangnya 75% dari peserta didik yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) individual. KKM individual disesuaikan dengan KKM yang 

ditetapkan di SMP Negeri 1 Kunduran yaitu 75. 

1.6.3 Kemampuan Representasi Matematis 

Menurut NCTM, sebagaimana dikutip oleh Sabirin (2014:34), representasi 

matematis merupakan ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide matematika 

yang ditampilkan peserta didik dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari 

masalah yang sedang dihadapinya, sedangkan kemampuan peserta didik pada 

aspek representasi matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam 

mengomunikasikan ide/gagasan matematika yang dipelajari dengan cara tertentu 

untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. 
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Kemampuan representasi matematis dalam penelitian ini adalah kemampuan 

representasi matematis peserta didik baik berupa kemampuan visual, simbolik, 

dan verbal dalam menyelesaikan soal-soal tes kemampuan representasi matematis 

pada materi kubus dan balok.  

1.6.4 Karakteristik Cara Berpikir 

Karakteristik merupakan ciri-ciri khusus peserta didik. Dalam penelitian ini 

dibatasi karakteristik cara berpikir peserta didik menurut Anthony Gregorc dalam 

De Porter & Hernacki (2003:124) yang terdiri dari empat tipe yaitu Sekuensial 

Konkret (SK), Sekuensial Abstrak (SA), Acak Konkret (AK), dan Acak Abstrak 

(AA). Pemikir Sekuensial Konkret (SK) berpegang pada kenyataan dan proses 

informasi yang teratur, linear dan sekuensial atau menghubung-hubungkan. 

Pemikir Sekuensial Abstrak (SA) berpikir dalam konsep dan menganalisis 

informasi. Pemikir Acak Abstrak (AA) mengatur informasi melalui refleksi dan 

berkiprah di dalam lingkungan tidak teratur yang berorientasi pada orang. Pemikir 

Acak Konkret (AK) berpegang pada realitas dan mempunyai sikap ingin 

mencoba. Karakteristik dari masing-masing tipe cara berpikir diuraikan lebih 

lanjut pada bab dua. 

1.6.5 Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Materi bangun ruang sisi datar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

materi bangun ruang sisi datar kelas VIII semester II sesuai dengan buku 

kurikulum 2013 yaitu luas permukaan dan volume dari kubus dan balok. 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut diuraikan 

sebagai berikut. 

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman pernyataan, halaman 

pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian isi merupakan bagian inti dalam penulisan skripsi. Bagian isi terdiri 

atas lima BAB yaitu sebagai berikut.  

BAB I   : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan teoritis 

dalam penulisan skripsi, penelitian yang relevan, kerangka berpikir dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian, desain penelitian, latar penelitian, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, 
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prosedur penelitian, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan  

keabsahan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang simpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti. 

1.7.3 Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan 

dalam penelitian 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003:2). Menurut Rifa’i & Anni (2012:66), belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.  

Belajar dan pembelajaran adalah hal yang berbeda. Menurut Wenger, 

sebagaimana dikutip oleh Miftahul Huda (2013:2), pembelajaran bukanlah 

aktivitas sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika ia tidak melakukan 

aktivitas yang lain. Pembelajaran juga bukanlah sesuatu yang berhenti dilakukan 

oleh seseorang. Lebih dari itu, pembelajaran bisa terjadi di mana saja dan pada 

level yang berbeda-beda, secara individual, kolektif, ataupun sosial. Pembelajaran 

adalah seperangkat peristiwa (events) yang memengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan (Rifa’i & 

Anni, 2012:157). 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, jelas bahwa belajar 

merupakan suatu aktivitas yang dapat memberikan perubahan pada diri seseorang 

baik berupa pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan sebagai hasil dari praktik 
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atau pengalaman, sedangkan pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

mempermudah individu dalam proses belajar. 

Melalui pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dalam penelitian 

ini, diharapkan dapat mempermudah peserta didik dalam belajar dan mengetahui 

kemampuan representasi matematis peserta didik dalam menginterpretasikan ide-

ide matematis yang ada di pikiran mereka. 

2.1.2 Teori Belajar 

Banyak konsep tentang belajar yang telah didefinisikan oleh para ahli. 

Beberapa teori belajar yang mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

2.2.2.1 Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vigotsky menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran. 

Menurut Rifa’i & Anni (2012:39), teori Vigotsky mengandung pandangan bahwa 

pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya pengetahuan 

didistribusikan diantara orang dan lingkungan yang mencakup obyek, alat, buku, 

dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain. 

Menurut Vigotsky setiap anak memiliki Zone of proximal developmental 

(ZPD) yang merupakan serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara 

sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang 

lebih mampu. Vigotsky juga berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara 

efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain, 

suasana lingkungan yang mendukung dan dalam bimbingan seseorang yang lebih 

mampu atau dewasa, misalnya seorang guru (Asikin, 2014:49). Bimbingan atau 



19 
 

 
 

bantuan dari seseorang yang lebih dewasa atau berkompeten dengan tujuan anak 

mampu mengerjakan tugas-tugas atau soal-soal yang lebih tinggi tingkat 

kesulitannya daripada tingkat perkembangan kognitif aktual anak yang 

bersangkutan disebut scaffolding. 

Dengan demikian, interaksi sosial yang dilakukan peserta didik dengan 

peserta didik lainnya ataupun dengan guru menjadi kegiatan penting yang harus 

ada dalam proses belajar. Proses belajar tersebut dapat terwujud dengan diskusi 

melalui kelompok-kelompok belajar yang dapat memberikan ruang bagi peserta 

didik untuk bertukar pendapat atau pikiran yang nantinya akan membuat peserta 

didik dapat belajar sampai tingkat keahlian yang diharapkan dan mencapai ZPD 

pada batas atas. 

Keterkaitan teori vygotsky dalam penelitian ini adalah hakekat 

sosiokultural dari pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

saintifik memberikan wadah bagi peserta didik untuk dapat berdiskusi dalam 

kelompok. Dengan seperti itu peserta didik akan mudah berinteraksi dengan 

peserta didik lain sehingga akan meningkatkan kognitif peserta didik sesuai 

dengan teori vygotsky. 

2.2.2.2 Teori Bruner 

Menurut Bruner, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2014:15), belajar 

merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan 

hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Bruner juga 

mengemukakan bahwa jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan, 

pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu 
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dapat diinternalisasi dalam pikiran orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi 

secara sungguh-sungguh jika pengetahuan tersebut dipelajari dalam tiga tahap 

dengan urutan yaitu (1) tahap enaktif; (2) tahap ikonik; dan (3) tahap simbolik. 

Pada tahap enaktif, anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi objek. Pada 

tahap ikonik, kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, yang 

merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. Pada tahap simbolik, 

anak sudah mampu menggunakan notasi (pengetahuan direpresentasikan dalam 

bentuk simbol-simbol abstrak) tanpa ketergantungan terhadap objek riil.  

Keterkaitan teori Brunner dalam penelitian ini adalah penggunaan alat 

peraga bangun ruang sisi datar dan Lembar Kerja Peserta Didik dalam 

pembelajaran sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasan untuk 

mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah.  

2.2.2.3 Teori Van Hiele 

Menurut Van Hiele, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2014:59-63), 

peserta didik mengalami kemampuan berpikir dalam mempelajari geometri 

dengan melalui tingkat-tingkat sebagai berikut. 

1. Tingkat 1: Tingkat Visualisasi 

Pada tingkat ini, peserta didik memandang bangun geometri sebagai suatu 

keseluruhan. Peserta didik belum memperhatikan komponen-komponen dari 

masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini peserta 

didik sudah mengenal nama suatu bangun namun peserta didik belum mengamati 

ciri-ciri bangun itu. 

2. Tingkat 2: Tingkat Analisis 
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Pada tingkat ini, peserta didik sudah mengenal bangun-bangun geometri 

berdasarkan ciri-ciri dari masing-masing bangun. Peserta didik sudah bisa 

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

sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut. 

3. Tingkat 3: Tingkat Abstraksi 

Pada tingkat ini, peserta didik sudah bisa memahami hubungan antara ciri 

yang satu dan ciri yang lain pada suatu bangun. Selain itu, pada tingkat ini peserta 

didik sudah memahami perlunya definisi untuk tiap-tiap bangun dan hubungan 

antara bangun yang satu dengan bangun yang lain.  

4. Tingkat 4: Tingkat Deduksi formal 

Pada tingkat ini, peserta didik sudah memahami peranan pengertian-

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

geometri. Pada tingkat ini peserta didik sudah mampu menyusun bukti-bukti 

formal. Ini berarti bahwa pada tingkat ini peserta didik sudah memahami proses 

berpikir yang bersifat deduktif-aksiomatis dan mampu menggunakan proses 

berpikir tersebut. 

5. Tingkat 5: Tingkat Rigor 

Pada tingkat ini, peserta didik mampu melakukan penalaran secara formal 

tentang sistem–sistem matematika (termasuk sistem-sistem geometri) tanpa 

membutuhkan model-model yang konkret sebagai acuan. 

Menurut Van Hiele, semua anak mempelajari geometri dengan tingkat-

tingkat tersebut dengan urutan yang sama dan tidak dimungkinkan adanya tingkat 
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yang diloncati, tetapi kapan anak mulai memasuki sesuatu tingkat yang baru tidak 

selalu sama antara anak yang satu dengan yang lain. 

Keterkaitan teori Van Hiele dengan penelitian ini adalah materi dalam 

penelitian ini berhubungan dengan geometri yakni bangun ruang sisi datar. Dalam 

mempelajari materi tersebut jelas bahwa tingkatan kemampuan yang dimiliki 

masing-masing peserta didik tentu berbeda. Proses perkembangan dari tingkat 

satu ke tingkat berikutnya lebih bergantung pada pengajaran dari guru dan proses 

belajar yang dilalui peserta didik. 

2.1.3 Kemampuan Representasi Matematis 

Menurut NCTM, sebagaimana dikutip oleh Yudhanegara & Lestari. 

(2014:77), menyatakan representasi adalah “representing involves translating a 

problem or an a new form, representing includes the translation of a diagram or 

physical model into symbol or words, representing is also used in translating or 

analyzing  a verbal problem to make its meaning clear”. Pada dasarnya ungkapan 

tersebut mempunyai makna bahwa proses representasi melibatkan penerjemahan 

masalah atau ide ke dalam bentuk baru, proses representasi termasuk pengubahan 

diagram atau model fisik ke dalam simbol-simbol atau kata-kata. Mudzakir dalam 

Yudhanegara & Lestari (2014:77), mengatakan bahwa untuk memelihara 

kemampuan mengeksplorasi model-model dalam konteks dunia nyata haruslah 

menggunakan representasi beragam matematis atau multiple representations. 

Beberapa bentuk representasi beragam matematis tersebut dapat berupa diagram, 

grafik, tabel ekspresi atau notasi matematik serta menulis dengan kata-kata atau 

bahasa sendiri. 
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Menurut Mudzakir, sebagaimana dikutip oleh Yudhanegara & Lestari 

(2014:78), bentuk-bentuk operasional dari representasi matematis dapat 

dirangkum dalam tabel berikut ini.  

Tabel 2.1 Bentuk-bentuk Representasi 

No Aspek Representasi Bentuk-bentuk Operasional 

1.   Representasi Visual 

a. Grafik, diagram, 

atau tabel 

1. Menyajikan kembali data atau informasi 

dari suatu representasi grafik, diagram, 

atau tabel. 

2. Menggunakan representasi visual untuk 

menyelesaikan masalah. 

 b. Gambar  1. Membuat gambar pola-pola geometri. 

2. Membuat gambar bangun-bangun 

geometri untuk menjelaskan masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian. 

2.  Representasi Simbolik 

(Persamaan atau ekspresi 

matematis) 

1. Membuat persamaan atau model 

matematis dari representasi yang 

diberikan. 

2. Membuat konjektur dari suatu pola 

bilangan. 

3. Penyelesaian masalah dengan melibatkan 

ekspresi matematis. 

3. Representasi Verbal 

(Kata-kata atau teks 

tertulis) 

1. Membuat situasi masalah berdasarkan 

data atau representasi yang diberikan. 

2. Menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. 

3. Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika 

dengan kata-kata. 

4. Menyusun cerita yang sesuai dengan 

suatu representasi yang disajikan. 

5. Menjawab soal dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis. 

 

Representasi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan cara 

atau langkah-langkah yang digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan atau 

ide-ide matematis ke dalam interpretasi berupa gambar, ekspresi atau persamaan 
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matematis dan kata-kata. Indikator kemampuan representasi matematis yang akan 

diamati pada peserta didik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Representasi visual berupa gambar, meliputi: 

a. Membuat gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah 

dan memfasilitasi penyelesaian. 

2. Persamaan atau ekspresi matematis, meliputi: 

a. Membuat persamaan atau model matematis dari permasalahan atau 

informasi yang diberikan. 

b. Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

3. Kata-kata atau teks tertulis, meliputi: 

a. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

b. Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan 

kata-kata. 

2.1.4 Karakteristik Cara Berpikir 

Karakteristik cara berpikir berhubungan dengan kerja otak dan intelegensi 

seseorang. Ada dua kemungkinan dominasi otak yakni persepsi konkret dan 

abstrak, dan kemampuan pengaturan secara sekuensial dan acak (De Porter & 

Hernacki, 2003:124). Otak kiri bersifat logis, sekuensial, linear, rasional, 

sedangkan otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik. Orang 

yang mampu memanfaatkan kedua belahan otak ini secara proporsional akan 

cenderung seimbang dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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Salah satu teori yang menjelaskan tentang karakteristik cara berpikir 

matematika dikembangkan oleh Gregorc. Tipe cara berpikir dibagi menjadi empat  

yakni tipe Sekuensial Konkret (SK), tipe Sekuensial Abstrak (SA), tipe Acak 

Abstrak (AA), dan tipe Acak Konkret (AK), (De Porter & Hernacki, 2003:124). 

Menurut Gregorc, sebagaimana dikutip oleh De Porter & Hernacki (2003:124), 

masing-masing tipe cara berpikir tersebut mempunyai karakteristik sebagai 

berikut. 

1) Sekuensial Konkret (SK), memiliki karakteristik sebagai berikut.  

a) Peserta didik SK berpegang pada kenyataan dan proses informasi yang 

teratur, linear dan sekuensial. 

b) Realitas terdiri dari apa yang mereka ketahui melalui panca indra mereka,  

yakni  indra penglihatan, peraba, pendengaran, perasa dan penciuman. 

c) Peserta didik SK memperhatikan dan mengingat realitas, fakta, informasi 

dan rumus khusus secara mudah.  

d) Catatan atau makalah adalah cara yang baik bagi SK untuk belajar.   

e) Peserta didik SK mengatur tugas-tugas menjadi proses tahap demi tahap 

dan berusaha keras untuk mendapatkan kesempurnaan pada setiap tahap. 

f) Peserta didik SK menyukai pengarahan dan prosedur khusus. 

g) Peserta didik SK menerapkan gagasan dengan cara yang praktis 

2) Sekuensial Abstrak (SA), memiliki karakteristik sebagai berikut.  

a) Realitas bagi peserta didik SA adalah teori metafisis dan pemikiran 

abstrak.  
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b) Peserta didik SA suka berpikir dalam konsep dan menganalisis informasi 

(menalar).  

c) Peserta didik SA sangat menghargai orang-orang dan peristiwa yang 

teratur rapi. 

d) Menemukan kata kunci atau detail-detail penting adalah mudah bagi tipe 

ini seperti titik-titik kunci dan detail-detail penting.  

e) Proses berpikir peserta didik SA logis, rasional dan intelektual.  

f) Aktivitas favorit peserta didik SA adalah membaca dan jika suatu proyek 

perlu diteliti, mereka akan melakukannya dengan mendalam. 

g) Peserta didik SA ingin mengetahui sebab-sebab di balik akibat dan 

memahami teori serta konsep. 

h) Peserta didik SA bekerja dengan tenang untuk menyelesaikan persoalan 

secara menyeluruh. 

3) Acak Abstrak (AA), memiliki karakteristik sebagai berikut.  

a) Bagi peserta didik AA, dunia “nyata” adalah dunia perasaan dan emosi, 

mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung pada mistisisme 

b) Peserta didik AA menyerap ide-ide, informasi dan mengaturnya dengan 

refleksi (lamban tetapi tepat),  kadang-kadang hal ini memakan waku 

lama sehingga orang lain tidak menyangka bahwa peserta didik AA 

mempunyai reaksi atau pendapat.  

c) Peserta didik AA mengingat dengan baik jika informasi dipersonifikasi. 

d) Peserta didik AA memiliki banyak pilihan dan solusi. 
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e) Peserta didik AA seringkali menggunakan cara yang berbeda dalam 

melakukan sesuatu. 

f) Perasaan peserta didik AA dapat meningkatkan atau mempengaruhi 

belajar mereka.  

g) Peserta didik AA merasa dibatasi jika berada di lingkungan yang sangat 

teratur.  

h) Peserta didik AA suka berada di lingkungan yang tidak teratur dan 

berhubungan dengan orang-orang.  

i) Peserta didik AA mengalami peristiwa secara holistik. Mereka perlu 

melihat keseluruhan gambar sekaligus, bukan bertahap, sehingga mereka 

sangat terbantu jika mengetahui bagaimana sesuatu terhubung dengan 

keseluruhannya sebelum masuk ke dalam detail. 

4) Acak Konkret (AK), memiliki karakteristik sebagai berikut.  

a) Peserta didik AK memiliki sikap eksperimental (mencoba) yang diikuti  

perilaku yang kurang terstuktur.  

b) Peserta didik AK berpegang pada realitas tetapi melakukan pendekatan 

coba-salah (trial and error). Oleh karena itu, biasanya peserta didik AK 

melakukan lompatan intuitif untuk pemikiran kreatif yang sebenarnya. 

c) Peserta didik AK memiliki dorongan  kuat untuk menemukan alternatif 

dan mengerjakan sesuatu dengan cara mereka sendiri. 

d) Bagi peserta didik AK, waktu bukanlah prioritas sehingga mereka 

cenderung tidak memperdulikan waktu jika sedang dalam situasi yang 

menarik. 
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e) Berorientasi pada proses daripada hasil. 

Orang yang masuk ke dalam dua kategori sekuensial cenderung memiliki 

dominasi otak kiri, sedangkan orang yang berpikir secara acak biasanya termasuk 

dalam dominasi otak kanan. 

Gregorc menegaskan bahwa masing-masing tipe cara berpikir berbeda, 

tidak ada salah satu cara berpikir yang lebih baik dari yang lainya. Meskipun 

demikian, cara berpikir ini sangat memengaruhi keberhasilan seseorang dalam 

menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya (De Potter & Hernacki, 

2003:124). 

Selain mengemukakan keempat karakteristik cara berpikir matematika, 

Gregorc juga mengemukakan berbagai saran dan kiat untuk mengoptimalisasikan  

hasil yang ingin dicapai oleh orang dengan masing-masing karakternya. Menurut 

Gregorc, sebagaimana dikutip oleh DePorter & Hernacki (2003:129), saran dan 

kiat tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Bagi peserta didik SK 

a) Aturlah minggu-minggu dan hari-hari Anda secara realistis, rencanakan 

sebelumnya berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk 

menyelesaikan tugas. 

b) Ketauhilah semua detail yang diperlukan untuk pemecahan masalah. 

c) Pecah-pecahlah tugas menjadi beberapa tahapan. 

d) Aturlah lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang tenang dan 

teratur. 

2. Bagi peserta didik SA 
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a) Latihlah logika Anda. 

b) Kembangkanlah kecerdasan yang dimiliki. 

c) Upayakan keteraturan. 

d) Analisislah orang-orang yang berhubungan dengan Anda. 

3. Bagi peserta didik AA 

a) Gunakan kemampuan alamiah yang dimiliki untuk bekerja sama 

dengan yang lain.  

b) Ketahuilah berapa kuat emosi memengaruhi konsentrasi Anda dan 

berusahalah untuk mengendalikannya.  

c) Bangun kekuatan belajar dengan berasosiasi.  

d) Lihatlah gambaran besar.  

e) Waspadalah terhadap waktu.  

f) Gunakan isyarat-isyarat visual. 

4. Bagi peserta didik AK 

a) Gunakan kemampuan divergen yang dimiliki. 

b) Siapkan diri Anda dalam memecahkan masalah dengan menambah 

pengetahuan dari berbagai sumber belajar. 

c) Periksa waktu Anda. 

d) Carilah dukungan dari berbagai sumber yang dapat dipercaya 

kebenarannya. 

Karakteristik cara berpikir peserta didik dalam penelitian ini adalah cara-

cara yang dikembangkan oleh masing-masing peserta didik sesuai dengan diri dan 

kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan serta 
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lingkungan sosialnya dalam menentukan keberhasilan. Karakteristik cara berpikir 

peserta didik dalam penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam De 

Porter  & Hernacki  (2003: 124) dibagi atas empat tipe, yaitu tipe sekuensial 

konkret (SK), tipe sekuensial abstrak (SA), tipe acak abstrak (AA), dan tipe acak 

konkret (AK). 

2.1.5 Pendekatan Saintifik 

Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik 

atau pendekatan pembelajaran yang berbasis proses keilmuan. Proses 

pembelajaran pada pendekatan saintifik menyentuh tiga ranah, yakni sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

Deskripsi langkah pembelajaran pendekatan saintifik yang tertuang pada 

lampiran Permen No.103 Tahun 2014 (Permendikbud, 2014:5) diuraikan pada 

tabel 2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Deskripsi Langkah Pembelajaran Pendekatan Saintifik 

No  Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Kegiatan Bentuk Hasil Belajar 

1. Mengamati 

(observing) 

Mengamati dengan indra 

(membaca, mendengar, 

menyimak, melihat, 

menonton dan sebagainya 

dengan atau tanpa alat. 

Perhatian pada waktu 

mengamati suatu 

objek/membaca suatu 

tulisan/mendengar suatu 

penjelasan, catatan yang 

dibuat tentang yang 

diamati, kesabaran, 

waktu (on task) yang 

digunakan untuk 

mengamati. 

2. Menanya 

(questioning) 

Membuat dan mengajukan 

pertanyaan, tanya jawab, 

berdiskusi  tentang 

informasi yang belum 

dipahami, informasi 

tambahan yang ingin 

Jenis, kualitas, dan 

jumlah pertanyaan yang 

diajukan peserta didik 

(pertanyaan faktual, 

konseptual, prosedural, 

dan hipotetik). 
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diketahui, atau sebagai 

klarifikasi. 

3. Mengumpulkan 

informasi 

/mencoba 

(experimenting) 

Mengeksplorasi, mencoba, 

berdiskusi,mendemonstras

ikan, meniru bentuk / 

gerak, melakukan 

eksperimen, membaca 

sumber lain selain buku 

teks, mengumpulkan data 

dari nara sumber melalui 

angket, wawancara, dan 

memodifikasi/menambahi/ 

mengembangkan.   

Jumlah dan kualitas 

sumber yang 

dikaji/digunakan, 

kelengkapan informasi, 

validitas informasi yang 

dikumpulkan, dan 

instrumen/alat yang 

digunakan untuk 

mengumpulkan data. 

4. Menalar/Menga-

sosiasi 

(associating) 

Mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan, 

menganalisis data dalam 

bentuk membuat kategori, 

mengasosiasi atau  

menghubungkan 

fenomena/informasi yang 

terkait dalam rangka 

menemukan suatu pola, 

dan menyimpulkan. 

Mengembangkan 

interpretasi, argumentasi 

dan kesimpulan 

mengenai keterkaitan 

informasi dari dua 

fakta/konsep, interpretasi 

argumentasi dan 

kesimpulan mengenai 

keterkaitan lebih dari 

dua akta/konsep/teori, 

menyintesis dan 

argumentasi serta  

kesimpulan keterkaitan 

antarberbagai jenis 

fakta/konsep/teori/ 

pendapat; 

mengembangkan 

interpretasi, struktur 

baru, argumentasi, dan 

kesimpulan  yang 

menunjukkan hubungan 

fakta/konsep/teori dari 

dua sumber atau lebih 

yang tidak bertentangan; 

mengembangkan 

interpretasi, struktur 

baru, argumentasi dan 

kesimpulan dari 

konsep/teori/pendapat 

yang berbeda dari 

berbagai jenis sumber. 

5. Mengomunikasi-

kan 

Menyajikan laporan dalam 

bentuk bagan, diagram, 

Menyajikan hasil kajian 

(dari mengamati sampai 
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(communicating) atau grafik; menyusun 

laporan tertulis; dan 

menyajikan laporan 

meliputi proses, hasil, dan 

kesimpulan secara lisan. 

menalar) dalam bentuk 

tulisan grafis, media 

elektronik, multimedia 

dan lain-lain. 

 

 

 

2.1.6 Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Bangun ruang sisi datar terdiri atas kubus, balok, prisma tegak, dan limas. 

Kompetensi dasar pada materi bangun ruang sisi datar antara lain menentukan 

luas  permukaan dan volume kubus, balok, prisma,  dan limas; menaksir dan 

menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang yang tidak beraturan 

dengan  menerapkan geometri dasarnya. Namun dalam penelitian ini hanya akan 

dibahas luas permukaan dan volume dari kubus dan balok sebagai fokus 

penelitian. Berikut ini uraian tentang materi luas permukaan dan volume dari 

kubus dan balok. 

2.1.6.1 Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
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KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

 

2.1.6.2 Kompetensi Dasar : 

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

2.1.6.3 Alokasi Waktu : 8 x 40 menit (3 x pertemuan) 

2.1.6.4 Materi : 

2.1.6.4.1  Kubus  

 

Gambar 2.1 tersebut menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua 

sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang 

seperti itu dinamakan kubus (Agus, 2008:184). Menurut Nuharini & Wahyuni 

(2008:203), kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh enam sisi berbentuk 

persegi yang kongruen. 

a) Luas Permukaan Kubus 

Gambar 2.1 Model Kubus ABCD.EFGH 
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Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh luas sisi kubus. Nuharini & 

Wahyuni (2008:213) menyatakan untuk mencari luas kubus, berarti sama saja 

dengan menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut yang terdiri atas 6 buah 

persegi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Karena panjang setiap rusuk 

kubus pada Gambar 2.1 adalah s satuan panjang, maka luas setiap sisi kubus sama 

dengan s
2
 satuan luas. Jelas bahwa luas permukaan kubus sama dengan 6 x s

2 
= 

6s
2
 satuan luas. 

 

b) Volume Kubus 

Misalkan, sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang 

rusuk 1,2 m. Jika bak tersebut diisi penuh dengan air, berapakah volume air yang 

dapat ditampung? Untuk mencari solusi  permasalahan ini, kamu hanya perlu 

menghitung volume bak mandi tersebut (Agus, 2008:190). 

 

 

Gambar 2.2 menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada Gambar 2.2 (a) merupakan  kubus satuan. Kubus satuan memiliki 

volume 1 satuan volume. Menurut Clemens, O’Daffer, & Cooney (1983:444), jika 

 𝑠 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 

𝐽𝑎𝑑𝑖  𝐿 = 6𝑠2 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠    

Gambar 2.2 Kubus satuan dan Partisi Kubus 



35 
 

 
 

benda padat merupakan gabungan dari dua benda padat lain, maka volumenya 

merupakan penjumlahan dari dua benda padat yang membentuknya. Untuk 

membuat kubus pada Gambar 2.3 (b), diperlukan 2 x 2 x 2 = 8 kubus satuan 

sehingga volumenya adalah 8 satuan volume, sedangkan untuk membuat kubus 

pada Gambar 2.3 (c), diperlukan 3 x 3 x 3 = 27 kubus satuan sehingga volumenya 

adalah 27 satuan volume. Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga 

kali. Sehingga: 

 =      =     

Keterangan:  

V = volume, dan  

s = panjang rusuk kubus. 

2.1.6.4.2 Balok  

 

Bangun ruang ABCD.EFGH pada gambar 2.3 memiliki tiga pasang sisi 

berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, dengan setiap sisinya berbentuk 

persegi panjang. Bangun ruang seperti ini disebut balok  (Agus, 2008:192). 

Menurut Nuharini & Wahyuni (2008:203), balok adalah bangun ruang yang 

Gambar 2.3 Model Balok ABCD.EFGH 
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dibentuk oleh tiga pasang sisi berbentuk persegi panjang yang setiap pasangnya 

memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 

a) Luas Permukaan Balok 

Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok (Nuharini 

& Wahyuni, 2008:213). Balok pada gambar 2.3 di atas mempunyai tiga pasang 

sisi yang tiap pasang sisinya kongruen yaitu : 

1. Sisi ABCD   sisi EFGH 

2. Sisi ADHE   sisi BCGF 

3. Sisi ABFE   sisi DCGH 

Akibatnya diperoleh: 

Luas ABCD = luas EFGH =      

Luas ADHE = luas BCGF =      

Luas ABFE = luas DCGH =      

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

yang saling kongruen pada balok tersebut. 

  =                                           

    = (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 

    =  (   )   (   )   (   ) 

    =  *(   )  (   )  (   )+   

Jadi, rumus luas permukaan balok adalah sebagai berikut. 

 

𝐿 =  *(𝑝  𝑙)  (𝑙  𝑡)  (𝑝  𝑡)+   

𝐷𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  

  𝑝 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘; 𝑙 = 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘; 𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  
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b) Volume Balok 

Proses penurunan rumus volume balok memiliki cara yang sama seperti 

pada kubus. Caranya adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan 

acuan untuk balok yang lain (Agus, 2008:197).  

 

Gambar 2.4 Kubus Satuan dan Partisi Balok 

Gambar 2.4 di atas menunjukkan pembentukan berbagai model balok 

dari kubus satuan. Gambar 2.4 (a) adalah kubus satuan. Kubus satuan memiliki 

volume 1 satuan volume. Untuk membuat balok seperti Gambar 2.4 (b), 

diperlukan 2 x 1 x 2 = 4 kubus satuan sehingga volumenya adalah 4 satuan 

volume, sedangkan untuk membuat balok seperti Gambar 2.4 (c) diperlukan 2 x 2 

x 3 = 12 kubus satuan sehingga volumenya adalah 12 satuan volume. Hal ini 

menunjukkan bahwa volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. 

Jadi volume balok adalah sebagai berikut. 

Volume balok = panjang x lebar x tinggi

 

2.2 Penelitian yang Relevan  

Volume balok = p x l x t 
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Hutagaol (2007:97) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran 

Matematika Kontekstual untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama” menyimpulkan bahwa kemampuan 

representasi beragam matematis peserta didik yang diberikan pada pembelajaran 

kontekstual lebih baik daripada peserta didik yang diberikan pembelajaran 

konvensional biasa. 

Keterkaitan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sebelum analisis 

kemampuan representasi matematis peserta didik dalam penelitian ini dilakukan, 

terlebih dahulu akan digunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Sama 

seperti pembelajaran kontekstual, pembelajaran dengan Pendekatan saintifik 

memberikan permasalahan yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. 

Permasalahan yang lebih realitas diharapkan lebih memungkinkan solusi kreatif 

dari peserta didik. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pencantuman representasi sebagai komponen standar proses dalam 

Principles and Standards for School Mathematics selain kemampuan pemecahan 

masalah, penalaran, komunikasi, dan koneksi cukup beralasan karena untuk 

berpikir matematis dan mengomunikasikan ide-ide matematis seseorang perlu 

merepresentasikannya dalam bentuk-bentuk representasi seperti diagram, grafik, 

tabel, kata-kata, dan lain-lain. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa objek 

matematika semuanya abstrak sehingga untuk mempelajari dan memahami ide-ide 

abstrak tersebut tentunya memerlukan representasi. Salah satu materi yang 
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memerlukan kemampuan representasi matematis yang memadai adalah Bangun 

Ruang Sisi Datar.  

Hasil analisis daya serap Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015, SMP 

Negeri 1 Kunduran mempunyai kategori D pada mata pelajaran matematika. Hasil 

Ujian Nasional Matematika tersebut memiliki nilai terendah 20,0, nilai tertinggi 

87,5, dan rata-rata 42,83. Materi bangun ruang sisi datar menempati urutan 

terendah daya serapnya di tingkat nasional, yaitu 51,37 %. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Kunduran pada tanggal 7 Januari 2016, pada 

nilai Ujian Akhir Semester (UAS) matematika semester ganjil tahun pelajaran 

2014/2015 menunjukkan bahwa masih terdapat peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kunduran yang mempunyai nilai hasil belajar kurang dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Selain itu, didapat fakta bahwa kemampuan 

peserta didik pada aspek representasi matematis belum optimal. Kenyataan di 

lapangan menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang kesulitan dalam 

menalar konsep-konsep yang masih abstrak dengan pemikiran logisnya. Terbukti 

dengan masih kurangnya tingkat pemahaman yang dimiliki peserta didik dan 

masih terdapatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam 

merespon berbagai masalah matematika pada saat ulangan materi tertentu yang 

memerlukan kemampuan representasi matematis yang baik. Kesalahan tersebut 

antara lain pada aspek representasi visual peserta didik masih kurang mampu 

memahami gambar dengan tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Peserta didik lebih terfokus pada rumus yang sudah diajarkan oleh guru. Pada 
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aspek representasi simbolik, peserta didik masih sering melakukan kesalahan 

dalam operasi hitung bilangan dan pada aspek representasi verbal peserta didik 

kurang mampu menyelesaikan permasalahan soal dengan langkah-langkah yang 

runtut dan tepat. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada penelitian ini peneliti ingin melihat 

kemampuan representasi peserta didik yang meliputi kemampuan visual, 

simbolik, dan verbal. Representasi visual dapat berupa diagram, grafik, tabel, dan 

gambar. Representasi simbolik dapat berupa ekspresi atau notasi matematik dan 

representasi verbal dapat berupa menulis dengan bahasa sendiri (Yudhanegara, 

2014:77). Melalui cara belajar dari representasi-representasi yang dihadirkan 

peserta didik, dapat memberi kesempatan kepada guru untuk mengetahui dan 

mengakses cara peserta didik berpikir tentang matematika. 

Dalam rangka mencapai ketuntasan belajar, dibutuhkan perhatian khusus 

dalam proses belajar mengajar agar peserta didik dapat memecahkan masalah dan 

mempresentasikan hasil penyelesaian masalah tersebut dengan benar. Sebagai 

langkah awal, guru dapat memahami cara atau karakteristik peserta didik dalam 

berpikir untuk memilih strategi yang tepat dalam memberikan materi. 

Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki karakteristik cara berpikir 

matematika yang berbeda-beda. Karakterisrik cara berpikir matematika peserta 

didik berpengaruh dalam proses merepresentasikan penyelesaian permasalahan 

matematika. Menurut Anthony Gregorc dalam De Porter & Hernacki (2003:124),  

disebutkan bahwa ada empat tipe karakteristik cara berpikir yaitu, Sekuensial 
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Konkret (SK), Sekuensial Abstrak (SA), Acak Konkret (AK), dan Acak Abstrak 

(AA).  

Secara umum peserta didik dengan tipe SK berpegang pada informasi yang 

teratur dengan cara menghubung-hubungkan dan mudah mengingat fakta, 

informasi, dan rumus. Catatan adalah cara yang baik bagi peserta didik tipe SK 

untuk belajar. Bagi peserta didik tipe SA, kenyataan adalah dunia pemikiran 

abstrak, berpikir dalam konsep, dan menganalisis informasi dengan baik. Peserta 

didik tipe SA mudah dalam menentukan titik kunci atau detail penting. Peserta 

didik dengan tipe AK berpegang pada kenyataan namun juga melakukan 

pendekatan trial and error, lebih berorientasi pada proses daripada hasil akhir, 

dan memiliki dorongan yang kuat untuk menyelesaikan masalah dengan cara 

mereka sendiri. Peserta didik tipe AA berpegang pada dunia perasaan dan emosi 

mereka, sehingga mereka belajar sesuai dengan emosi mereka dan lebih suka 

berada pada lingkungan yang kurang teratur, meskipun demikian mereka lebih 

menyukai pembelajaran dimana guru menjelaskan materi dengan gambaran 

abstrak yang detail. 

Dibutuhkan pelaksanaan pembelajaran yang efektif untuk mengoptimalkan 

hasil belajar dan mengembangkan kemampuan representasi matematis peserta 

didik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran berbasis 

keilmuan yang digunakan di dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

menggunakan pembelajaran langsung yang mengembangkan pengetahuan, 

kemampuan berpikir dan keterampilan menggunakan pengetahuan peserta didik 

melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus 
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dan RPP. Melalui pembelajaran langsung peserta didik melakukan kegiatan 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, 

dan mengomunikasikan (Permendikbud, 2014:4). Pendekatan saintifik 

menjadikan pembelajaran lebih aktif dan tidak membosankan, peserta didik dapat 

mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya melalui fakta-fakta yang 

ditemukan dalam penyelidikan di lapangan pada saat pembelajaran (Ine, 

2015:270). Keikutsertaan peserta didik secara aktif akan memperkuat 

pemahamannya terhadap konsep-konsep matematika. Pengetahuan dibangun oleh 

peserta didik sendiri, baik secara personal maupun sosial, pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan dari guru ke peserta didik, kecuali melalui keaktifan peserta didik 

sendiri untuk menalar, peserta didik aktif untuk mengonstruksi terus menerus 

(Kartini, 2009:361).  
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Gambar 2.5 Bagan Kerangka Berpikir 

  

1. Hasil analisis daya serap Ujian Nasional tahun pelajaran 2014/2015 

menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Kunduran mempunyai kategori D pada mata 

pelajaran matematika. Materi bangun ruang sisi datar memiliki daya serap 

42,77% untuk tingkat Kota, 44,51% untuk tingkat Propinsi, dan  51,37 % untuk 

tingkat  Nasional.  

2. Masih terdapat peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kunduran yang 

mempunyai nilai hasil belajar Ujian Akhir Semester (UAS) matematika kurang 

dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. 

3. Kemampuan representasi matematis peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 

Kunduran belum optimal. 

1. Hasil belajar peserta didik pada materi bangun ruang 

sisi datar (kubus dan balok) mencapai ketuntasan 

belajar klasikal 

2. Terdeskripsikannya kemampuan representasi 

matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir 

peserta didik 

 

Pembelajaran dengan 

Pendekatan Saintifik 
Analisis Kemampuan Representasi 

Matematis Peserta Didik yang meliputi 

kemampuan visual, simbolik, dan verbal 

Tipe berpikir Sekuensial 

Konkret, Sekuensial Abstrak, 

Acak Abstrak, Acak Konkret  

menurut Anthony Gregorc dalam 

De Porter & Hernacki 

(2003:124) 
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2.4 Hipotesis Penelitian   

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta 

didik pada materi kubus dan balok dalam pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik mencapai ketuntasan klasikal. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed methods. 

Menurut Creswell (2015:1088), rancangan penelitian metode campuran adalah 

suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode 

kuantitaif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk 

memahami permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi metode 

campuran sekuensial/bertahap (sequential mixed methods). Pada tahap pertama, 

peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitafif yang mengacu pada 

angka-angka dari data nilai yang diperoleh peserta didik. Hal ini untuk menjawab 

rumusan masalah pertama. Kemudian tahap kedua, peneliti mengumpulkan dan 

menganalisis data kualitatif yang berupa kata-kata atau deskripsi tentang analisis 

kemampuan representasi matematis peserta didik. Hal ini untuk menjawab 

rumusan masalah kedua, ketiga, keempat, dan kelima.  

3.2 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sequential 

explanatory, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif kemudian 

mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif untuk membantu menjelaskan 

atau mengelaborasi tentang hasil kuantitaif (Creswell, 2015:1106). Penggabungan 

data kuantitatif dengan data kualitatif ini biasanya didasarkan pada hasil-hasil 

yang telah diperoleh sebelumnya dari tahap pertama.  
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3.3 Latar Penelitian 

3.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April-Mei 2016 di SMP Negeri 1 

Kunduran yang beralamatkan di Jalan Raya Timur No.34 Kunduran Blora, Jawa 

Tengah.  

3.3.2 Subjek Penelitian 

Pengambilan subjek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada teknik 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:300), purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. 

Subjek penelitian dipilih masing-masing dua peserta didik untuk setiap tipe 

karakteristik cara berpikir yakni 2 peserta didik dari tipe berpikir Sekuensial 

Konkret (SK), 2 peserta didik dari tipe berpikir Sekuensial Abstrak (SA), 2 

peserta didik dari tipe berpikir Acak Konkret (AK), dan 2 peserta didik dari tipe 

berpikir Acak Abstrak (AA). Pemilihan subjek sebanyak 8 orang peserta didik 

tersebut dilakukan secara acak dan diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

informasi tentang kemampuan representasi matematis peserta didik ditinjau dari 

karakteristik cara berpikir peserta didik yang berbeda-beda. Alur pemilihan subjek 

penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut.  
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Pada Gambar 3.1 tersebut tampak bahwa terdapat siklus pemilihan subjek 

untuk setiap tipe karakteristik cara berpikir. Pada akhirnya setiap peserta didik 

diklasifikasikan pada tipe karakteristik cara berpikir tertentu dan dipilih dua 

subjek dari masing-masing karakteristik cara berpikir untuk dilihat kemampuan 

representasi matematisnya. Tetapi dapat pula tidak ada peserta didik yang 

menempati tipe karakteristik cara berpikir tertentu. Setelah dilakukan pengecekan 

ulang terhadap karakteristik cara berpikir setiap peserta didik dan ternyata setiap 

Gambar 3.1 Alur Pemilihan Subjek Penelitian 

Pengecekan 

Ulang 

Analisis Angket Karakteristik Cara Berpikir oleh Peneliti 

Peserta Didik Kelas VIII C SMP Negeri 1 Kunduran 

Diperoleh lebih dari Seorang Peserta Didik untuk 

setiap Karakteristik Cara Berpikir 

Dipilih Dua Subjek untuk setiap Karakteristik Cara 

Berpikir 

Selesai 

Apakah setiap Karakteristik Cara 

Berpikir telah terisi subjek 
Tidak 

Ya 

Mengerjakan Angket Karakteristik Cara Berpikir 
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karakteristik cara berpikir terpenuhi oleh minimal 2 orang peserta didik pada 

masing-masing karakteristik cara berpikir, maka tidak lagi dilakukan pengecekan 

ulang. Akan tetapi jika setelah dilakukan pengecekan ulang masih ada 

karakteristik cara berpikir tertentu yang tidak terpenuhi oleh minimal dua peserta 

didik maka penelitian harus dilakukan di kelas yang lain. 

3.4 Data dan Sumber Data 

3.4.1 Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik cara berpikir 

peserta didik, hasil belajar peserta didik pada tes ketuntasan materi kubus dan 

balok, dan hasil belajar peserta didik pada tes kemampuan representasi matematis. 

Hasil belajar peserta didik pada tes ketuntasan materi kubus dan balok digunakan 

untuk membantu analisis ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik pada 

materi kubus dan balok dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Hasil 

belajar peserta didik pada tes kemampuan representasi matematis digunakan 

untuk analisis kemampuan representasi matematis peserta didik. Analisis hasil 

belajar peserta didik pada tes kemampuan representasi matematis juga dibantu 

dengan data hasil wawancara untuk mengungkap kemampuan representasi 

matematis peserta didik ditinjau dari karakteristik cara berpikir yang dimiliki.  

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu sumber data 

untuk analisis hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan sumber data untuk analisis 

kemampuan representasi matematis peserta didik. Sumber data untuk analisis 
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hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik adalah seluruh peserta didik kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Kunduran tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 orang. Sumber 

data untuk analisis kemampuan representasi matematis peserta didik adalah 8 

orang peserta didik kelas VIII C SMP Negeri 1 Kunduran tahun ajaran 2015/2016 

yang dipilih masing-masing 2 peserta didik pada setiap tipe karakteristik cara 

berpikir dan ditentukan setelah diperoleh hasil belajar peserta didik pada tes 

kemampuan representasi matematis. 

3.5 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

3.5.1 Metode Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2012:329). Pada penelitian ini, dokumentasi diperlukan untuk 

memperoleh informasi tentang data nama peserta didik di kelas uji coba dan kelas 

penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi berupa 

rekaman audio wawancara, foto, dan lembar pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran.  

3.5.2 Metode Angket  

Definisi angket sama dengan definisi kuesioner. Menurut Arikunto 

(2013:42), kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang harus diisi oleh 

responden untuk memperoleh informasi tentang keadaan/data diri, pengalaman, 

pengetahuan, sikap, dan lain-lain. 
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Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan data 

mengenai karakteristik cara berpikir peserta didik.  

3.5.3 Metode Tes  

Metode tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik 

pada tes ketuntasan materi kubus dan balok dan hasil belajar peserta didik pada 

tes kemampuan representasi matematis. Tes dalam penelitian ini berupa soal tes 

bentuk uraian dan dilaksanakan setelah peserta didik memperoleh pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Saintifik. Sebelum tes dilaksanakan, instrumen tes 

terlebih dahulu akan diujicobakan pada kelas uji coba instrumen untuk 

mengetahui reliabilitas tes, validitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran setiap 

butir soal tes. 

3.5.4 Metode Wawancara  

Berdasar pada hasil penggolongan karakteristik cara berpikir dan hasil 

belajar peserta didik pada tes kemampuan representasi matematis, selanjutnya 

peneliti menentukan dua peserta didik dari masing-masing tipe karakteristik cara 

berpikir sebagai subjek wawancara. Subjek wawancara yang telah dipilih 

selanjutnya diwawancarai secara mendalam untuk dianalisis kemampuan 

representasi matematisnya berdasarkan hasil belajar pada tes kemampuan 

representasi matematis.  

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dalam 

pelaksanaan wawancara. Wawancara juga akan dilaksanakan dengan 
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menggunakan tipe recorder sebagai alat perekam hasil wawancara untuk 

digunakan dalam analisis data selanjutnya. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun dalam 

penelitian ini, peneliti juga dibantu oleh instrumen pendukung yaitu instrumen 

angket, instrumen perangkat pembelajaran, instrumen tes ketuntasan materi kubus 

dan balok, instrumen tes kemampuan representasi matematis, dan instrumen 

pedoman wawancara. 

3.6.1 Instrumen Angket 

Instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

karakteristik cara berpikir. Angket karakteristik cara berpikir terdiri atas dua jenis 

yaitu angket pertama yang diambil dari suatu angket tentang karakteristik cara 

berpikir yang dibuat oleh Tellier dalam De Potter & Hernacki (2003:124) dan 

angket kedua yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri dari masing-

masing tipe karakteristik cara berpikir dalam De Potter & Hernacki (2003:128-

136). Instrumen angket dapat dilihat pada lampiran 3.  

Dalam penelitian ini, instrumen divalidasi oleh ahli agar diperoleh 

instrumen yang valid dan layak digunakan dalam penelitian. Instrumen angket 

karakteristik cara berpikir divalidasi oleh Dosen Psikologi. Hasil validasi angket 

dapat dilihat pada lampiran 4. 

3.6.2 Intrumen Perangkat Pembelajaran 
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Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

Penggalan Silabus materi Bangun Ruang Sisi Datar, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) untuk 3 pertemuan yang dibuat sesuai dengan pendekatan 

saintifik pada kurikulum 2013, Bahan Ajar, Media Pembelajaran yang terdiri atas 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD, Alat 

Peraga dan Media Visual (MV), dan Instrumen Penilaian yang terdiri atas kisi-

kisi, lembar tugas dan pedoman penskoran. Instrumen perangkat pembelajaran 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21-44. 

3.6.3 Instrumen Tes Ketuntasan Materi Kubus dan Balok 

Instrumen tes ketuntasan materi kubus dan balok berupa tes bentuk uraian. 

Tes ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik 

pada materi kubus dan balok. Tes dilaksanakan setelah pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. Tes uraian ini berkaitan dengan materi 

saat pembelajaran yaitu Bangun Ruang Sisi Datar sub bab luas permukaan dan 

volume dari Kubus dan Balok. Penyusunan kisi-kisi tes disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan indikator pembelajaran dalam RPP. Kisi-kisi, instrumen tes, 

kunci jawaban dan pedoman penskoran soal tes ketuntasan materi kubus dan 

balok selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14-16. 

3.6.4 Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis 

Instrumen tes kemampuan representasi matematis berupa tes bentuk uraian. 

Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan representasi matematis peserta 

didik. Tes ini dilaksanakan setelah tes ketuntasan materi kubus dan balok. Tes 

uraian ini juga berkaitan dengan materi saat pembelajaran yaitu Bangun Ruang 
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Sisi Datar sub bab luas permukaan dan volume dari Kubus dan Balok. 

Penyusunan kisi-kisi tes disesuaikan dengan kompetensi dasar, indikator 

pembelajaran dalam RPP, dan kriteria kemampuan representasi matematis. Kisi-

kisi, instrumen tes, kunci jawaban dan pedoman penskoran soal tes kemampuan 

representasi matematis selengkapnya dapat dilihat dapat dilihat pada lampiran 17-

19. Setelah perangkat instrumen tersusun, kemudian diujicobakan terlebih dahulu 

pada kelas uji coba instrumen yaitu kelas selain kelas subjek penelitian dengan 

soal yang sama dan tenggang waktu yang cukup untuk diuji apakah butir-butir 

soal tersebut valid dan dapat digunakan. Setelah dilakukan uji coba, hasilnya akan 

dianalisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda butir soal. 

Soal-soal yang valid, sudah diperbaiki berdasarkan hasil uji coba sebelumnya, dan 

layak digunakan kemudian diberikan di kelas subjek penelitian.  

1. Analisis Validitas Soal  

Validitas suatu instrumen menunjukkan seberapa jauh ia dapat mengukur apa 

yang hendak diukur. Validitas didefinisikan sebagai ukuran seberapa cermat suatu 

tes melakukan fungsi ukurnya. Pada penelitian ini, validitas soal yang dilakukan 

adalah sebagai berikut.  

a. Validitas Isi  

Menurut Arikunto (2013:82), sebuah tes memiliki validitas isi apabila 

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran 

yang diberikan. Validitas isi instrumen tes dalam penelitian ini ditetapkan 

menurut analisis rasional terhadap isi tes, yang penilaiannya didasarkan atas 

pertimbangan guru dan dosen pembimbing.  
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b. Validitas Butir 

Pada validitas butir, sebuah butir soal dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi product moment dengan angka kasar (Arikunto, 

2013: 87) sebagai berikut. 

   =
 ∑   (∑ ) (∑ )

√* ∑ 2  (∑ )
2
+* ∑ 2  (∑ )

2

 

Keterangan: 

      : Koefisien korelasi antara X dan Y; 

   : Banyaknya subjek; 

 ∑  : Jumlah skor tiap butir soal; 

 ∑   : Jumlah skor total;  

 ∑ 2  : Jumlah kuadrat skor butir soal; 

 ∑ 2  : Jumlah kuadrat skor total. 

Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan   =     . Setelah 

diperoleh hasil perhitungan     kemudian dibandingkan dengan tabel kritis r 

product moment dengan taraf signifikan  =     . Jika             maka item 

tersebut valid.  

Hasil analisis validitas instrumen tes ketuntasan materi kubus dan balok 

menunjukkan bahwa 8 soal valid. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 9. Sedangkan hasil analisis validitas instrumen tes kemampuan 
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representasi matematis menunjukkan bahwa 6 soal valid. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

 

 

2. Analisis Reliabilitas Tes 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 

2013: 173). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis. 

Dalam penelitian ini digunakan instrumen tes berbentuk soal uraian. Oleh sebab 

itu, pengujian reliabilitas menggunakan rumus Alpha.  

Rumus Alpha (Arikunto, 2013: 122) sebagai berikut. 

   = (
 

   
) (  

∑  
2

  2
) 

Keterangan: 

     : Reliabilitas yang dicari; 

 ∑  
2 : Jumlah varians skor tiap-tiap item; 

   
2 : Varians total. 

Untuk mengetahui apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak, langkah 

selanjutnya adalah mengonsultasikan dengan harga kritik atau standar reliabilitas. 
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Harga kritik untuk indeks reliabilitas instrumen adalah 0,7. Artinya suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika nilai koefisien Alpha sekurang-kurangnya 0,7.  

Hasil analisis reliabilitas instrumen tes ketuntasan materi kubus dan balok 

setelah dilakukan uji coba menunjukkan bahwa koefisien alfa    =          

artinya item tes yang di uji cobakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 9. Sedangkan hasil analisis reliabilitas instrumen tes 

kemampuan representasi matematis setelah dilakukan uji coba menunjukkan 

bahwa koefisien alfa    =          artinya item tes yang di uji cobakan 

reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

3. Analisis Taraf Kesukaran 

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

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut taraf 

kesukaran. Besar indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0.  

Rumus yang digunakan untuk tipe soal uraian adalah sebagai berikut. 

    =
     ℎ                               

     ℎ                                 
 

                  (  ) =
    

                             
 

Pengklasifian taraf kesukaran (Arikunto, 2013:225) disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Kriteria Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Kriteria 

            Soal Sukar 

            Soal Sedang 

            Soal Mudah 
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Berdasarkan analisis uji coba soal tes ketuntasan materi kubus dan balok, dari 

8 soal uraian diperoleh butir soal nomor 1,4,5, dan 8 tergolong soal yang mudah, 

butir soal nomor 3, 6, dan 7 tergolong soal yang sedang dan butir soal nomor 2 

tergolong soal yang sukar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

9. Sedangkan pada analisis uji coba soal tes kemampuan representasi matematis, 

dari 6 soal uraian diperoleh butir soal nomor 1 tergolong soal mudah, butir soal 

nomor 2, 4, dan 5 tergolong soal sedang dan butir soal nomor 3 dan 6 tergolong 

soal sukar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13.  

4. Daya pembeda 

Menurut Arikunto (2013: 226), daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan peserta didik yang bodoh (berkemampuan rendah). Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks dikriminasi.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal bentuk uraian 

adalah sebagai berikut (Arifin, 2012: 146). 

  =
     
    

 

Keterangan: 

   : Daya pembeda; 

   : Rata-rata skor kelompok atas; 

   : Rata-rata skor kelompok bawah; 

maks : Skor maksimal. 
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Menurut Arifin (2012: 146), kriteria daya pembeda dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Klasifikasi Daya Pembeda (D) 

Daya Pembeda  Kriteria 

D ≥ 0,40 Sangat Baik 

0,30 ≤ D < 0,40 Baik 

0,20 ≤ D < 0,30 Cukup 

D < 0,20 Kurang Baik 

Berdasarkan analisis uji coba soal tes ketuntasan materi kubus dan balok, 

dari 8 soal uraian diperoleh butir soal nomor 1, 3, 6, dan 7 mempunyai kriteria 

sangat baik, butir soal nomor 2, 5, dan 8 mempunyai kriteria baik dan butir soal 

nomor 4 mempunyai kriteria cukup. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 9. Sedangkan pada analisis uji coba soal tes kemampuan representasi 

matematis, dari 6 soal uraian diperoleh butir soal nomor 1 mempunyai kriteria 

cukup, butir soal nomor 2, 4, dan 6 mempunyai kriteria sangat baik dan butir soal 

nomor 3 dan 5 mempunyai kriteria baik. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 13.  

3.6.5 Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian setelah menyelesaikan soal tes kemampuan 

representasi matematis yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun 

didasarkan pada tujuan untuk menganalisis kemampuan representasi matematis 

subjek penelitian dalam menyelesaikan masalah. Wawancara bersifat tak 

terstruktur dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan 

subjek diajak mengemukakan pendapat atau ide-idenya tentang penyelesaian 
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masalah yang dibuat. Instrumen pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran 

20. 

3.7 Prosedur penelitian  

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan kelas penelitian dengan cara membagi angket karakteristik cara 

berpikir peserta didik di kelas VIII. Jika kelas tertentu sudah memenuhi 

semua tipe karakteristik peserta didik menurut Tellier maka angket 

karakteristik cara berpikir tidak diberikan di kelas yang lain.  

2. Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan.  

3. Melaksanakan uji coba instrumen tes ketuntasan materi kubus dan balok di 

kelas uji coba instrumen. 

4. Menganalisis data hasil uji coba tes ketuntasan materi kubus dan balok di 

kelas uji coba instrumen untuk mengetahui validitas butir soal, reliabilitas 

tes, taraf kesukaran butir soal, dan daya pembeda butir soal. 

5. Melaksanakan uji coba instrumen tes kemampuan representasi matematis di 

kelas uji coba instrumen. 

6. Menganalisis data hasil uji coba tes kemampuan representasi matematis di 

kelas uji coba instrumen untuk mengetahui validitas butir soal, reliabilitas 

tes, taraf kesukaran butir soal, dan daya pembeda butir soal.   

7. Berdasarkan hasil analisis ditentukan butir-butir tes yang valid dan layak 

digunakan di kelas penelitian.  
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8. Melaksanakan pembelajaran di kelas penelitian menggunakan pendekatan 

saintifik. 

9. Melaksanakan tes ketuntasan materi kubus dan balok di kelas penelitian. 

10. Melaksanakan tes kemampuan representasi matematis di kelas penelitian. 

11. Memilih subjek penelitian yang akan diwawancarai untuk memperoleh 

informasi tentang kemampuan representasi matematis. Subjek penelitian 

dipilih masing-masing 2 orang peserta didik pada setiap tipe karakteristik 

cara berpikir yang hasil penggolongan tiap karakteristik cara berpikir sudah 

diketahui di awal. 

12. Melaksanakan wawancara pada subjek penelitian.  

13. Mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan.  

14. Menyusun hasil penelitian. 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Karakteristik Cara Berpikir 

  Analisis data karakteristik cara berpikir peserta didik berpedoman pada 

angket yang dikembangkan oleh Tellier dalam De Porter & Hernacki (2003:126). 

Setelah peserta didik mengisi angket karakteristik cara berpikir, maka selanjutnya 

adalah menganalisis data karakteristik cara berpikir tersebut untuk 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tipe karakteristik cara berpikir peserta 

didik dengan cara menjumlahkan jawaban pada kolom I, II, III, IV lalu 

mengalikan masing-masing kolom dengan 4. Kotak dengan jumlah terbesar 

menjelaskan dengan cara apa peserta didik paling sering mengolah informasi. 

Berikut kolom pengisian jawaban angket karakteristik cara berpikir. 
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1. C  D  A  B 

2. A  C  B  D 

3. B  A  D  C 

4. B  C  A  D 

5. A  C  B  D 

6. B  C  A  D 

7. B  D  C  A 

8. C  A  B  D 

9. D  A  B  C 

10. A  C  B  D 

11. D  B  C  A 

12. C  D  A  B 

13. B  D  C  A 

14. A  C  D  B 

15. A  C  B  D 

Jumlah         Jumlah         Jumlah         Jumlah 

      

    I  II  III  IV 

I.   x  4  =   Sekuensial Konkret (SK) 

II.   x  4  =   Sekuensial Abstrak (SA) 

III.   x  4  =  A Acak Abstrak (AA)  

IV.  x  4  =   Acak Konkret (AK) 

Setelah mengetahui tipe karakteristik cara berpikir masing-masing peserta 

didik, selanjutnya adalah mengelompokkan peserta didik yang memiliki tipe 

karakteristik cara berpikir yang sama. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam 

mendeskripsikan kemampuan representasi matematis peserta didik dengan 

masing-masing tipe karakteristik cara berpikir. 
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3.8.2  Analisis Data Hasil Belajar Peserta Didik pada Tes Ketuntasan Materi 

Kubus dan Balok 

 Analisis data hasil belajar peserta didik pada tes ketuntasan materi kubus 

dan balok ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai hasil 

belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik mencapai ketuntasan klasikal apa tidak. Ketuntasan hasil 

belajar peserta didik didasarkan pada Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk 

mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kunduran yaitu 75. Menurut 

Kemendikbud (2013:43), ketuntasan klasikal dicapai jika daya serap klasikal 

minimal 75%. Berikut adalah uji ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik 

pada materi kubus dan balok.  

1. Merumuskan hipotesis 

              (proporsi banyaknya peserta didik yang telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada materi kubus dan balok kurang 

dari atau sama dengan 74,5 % dari keseluruhan peserta 

didik di kelas penelitian) 

             (proporsi banyaknya peserta didik yang telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada materi kubus dan balok lebih 

dari 74,5 % dari keseluruhan peserta didik di kelas 

penelitian) 

2. Menentukan taraf signifikansi. 

Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikasnsi sebesar 5 %. 

3. Melakukan perhitungan  
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Keterangan : 

 z  : nilai z hitung; 

   : banyaknya peserta didik yang tuntas secara individual; 

    : nilai yang dihipotesiskan; 

   : jumlah seluruh peserta didik. 

 

4. Kriteria  

Tolak                        dan terima    jika                dengan 

      =        (Sudjana, 2005:234). 

3.8.3 Analisis Data Hasil Belajar Peserta Didik pada Tes Kemampuan 

Representasi Matematis 

Analisis data hasil belajar peserta didik pada tes kemampuan representasi 

matematis dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan representasi matematis 

ditinjau dari karakteristik cara berpikir peserta didik. Analisis dilakukan dengan 

melihat kualitas kemampuan representasi matematis tiap tipe berpikir peserta 

didik. Kualitas kemampuan representasi matematis peserta didik diklasifikasikan 

dengan mengubah skor rata-rata tiap aspek kemampuan representasi matematis ke 

dalam bentuk persentase dengan rumus sebagai berikut. 

  =
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Keterangan: 

NP : Nilai persen yang dicari 

R : skor mentah yang diperoleh peserta didik 

SM : skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

Tabel 3.3 Kategori Penguasaan Materi Peserta Didik 

Interval   Predikat 

             Sangat Baik 

           Baik 

           Cukup 

           Kurang  

       Kurang Sekali 

Purwanto (2009:102-103) 

Karakteristik kemampuan representasi matematis peserta didik dalam 

mengerjakan setiap soal tes kemampuan representasi matematis juga 

dideskripsikan ke dalam penjelasan mampu dan tidak mampu dengan didasarkan 

pada pedoman penskoran tes kemampuan representasi matematis sebagai berikut.  

Tabel 3.4 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Peserta Didik 

Nomor 

Soal  

Bentuk 

Representasi 

Skor  Penjelasan Skor  Penjelasan 

1a Simbolik 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

1b Visual 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

2a,2b Simbolik 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

Verbal 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

2a Visual 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

3 Simbolik 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

Verbal 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

4 Simbolik 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

Verbal 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

5a Simbolik 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

Verbal 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

5b Visual 3 Mampu 0-2 Tidak Mampu 

   

3.8.4 Analisis Data Wawancara 



64 
 

 
 

Setelah tes kemampuan representasi matematis selesai dikoreksi, 

selanjutnya peneliti memilih dua subjek penelitian dari masing-masing 

karakteristik cara berpikir peserta didik dan melihat hasil tes kemampuan 

representasi matematisnya. Subjek penelitian tersebut selanjutnya diwawancarai 

terkait proses pengerjaan tes kemampuan representasi matematis tersebut. 

Data hasil wawancara selanjutnya direduksi untuk memilih hal-hal penting 

dalam data yang digunakan untuk menganalisis kemampuan representasi 

matematis dari setiap subjek penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian. 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data hasil analisis kemampuan 

representasi matematis peserta didik. 

3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data yang 

telah didapatkan dengan teknik sebagai berikut. 

3.9.1 Uji Kredibilitas Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut William Wiersma, 

sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2012: 372), triangulasi adalah pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dan dilakukan dengan membandingkan 

data hasil tes kemampuan representasi matematis peserta didik dengan data hasil 

wawancara. 

3.9.2 Uji Transferability  
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Uji transferability terhadap data analisis kemampuan representasi matematis 

peserta didik dalam pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik dilakukan dengan 

memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam 

membuat laporan penelitiannya. 

3.9.3 Uji  Dependability   

Uji dependability terhadap data analisis kemampuan representasi matematis 

peserta didik dalam pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik dilakukan terhadap 

seluruh proses penelitian oleh dosen pembimbing penelitian. Peneliti juga 

memeriksa kembali proses penelitian secara keseluruhan agar data yang diperoleh 

pada saat proses penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilaporkan. 

3.9.4 Uji Confirmability  

Uji confirmability merupakan pengujian hasil analisis kemampuan 

representasi matematis peserta didik dalam pembelajaran dengan Pendekatan 

Saintifik yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini  untuk memenuhi kriteria 

kepastian maka peneliti berusaha agar data yang diuraikan dalam hasil penelitian 

ini benar-benar data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penggolongan 

karakteristik cara berpikir, pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tes 

ketuntasan materi kubus dan balok, tes kemampuan representasi matematis, dan 

wawancara. Berikut akan dijelaskan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

4.1.1 Hasil Penggolongan Karakteristik Cara Berpikir 

Pengisian instrumen angket karakteristik cara berpikir menurut Anthony 

Gregorc dilakukan di kelas VIII C pada hari Jumat, 1 April 2016. Pengisian 

instrumen ini dilaksanakan pada jam pelajaran Matematika selama satu jam 

pelajaran dengan ijin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Angket terdiri 

atas dua jenis yaitu angket pertama dengan jumlah soal sebanyak 15 soal dan 

angket kedua dengan jumlah soal sebanyak 40 soal. Data skor angket karakteristik 

cara berpikir peserta didik dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan 

banyaknya pilihan jawaban yang dilingkari peserta didik pada masing-masing 

kolom karakteristik cara berpikir peserta didik. Kolom dengan pilihan terbanyak 

menunjukkan tipe karakteristik cara berpikir yang dimiliki peserta didik. 

Berdasarkan data yang telah terkumpul, berikut disajikan hasil pengelompokkan 

peserta didik menurut tipe karakteristik cara berpikir. 
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Tabel 4.1 Hasil Penggolongan Karakteristik Cara Berpikir Peserta Didik 

Tipe Berpikir 

Sekuensial Konkret Sekuensial Abstrak Acak Abstrak Acak Konkret 

1. AS 13.  IF 1.  AD 1.  AED 1. AY 

2. AA 14.  KI 2.  ANPM 2.  AS 2. IM 

3. AR 15.  LFY 3.  PDR 3.  AA 3. NN 

4. CAP 16.  NDH  4.  GAP  

5. DAPA 17.  OYA  5.  JMA  

6. DWS 18.  R  6.  KIN  

7. EP 19.  SPIS    

8. FH 20.  SR    

9. GP 21.  SW    

10. HOK 22.  TES    

11. IJI 23.  WSIP    

12. ITN 24.  YDP    

 

Hasil penggolongan karakteristik cara berpikir peserta didik pada tabel 

4.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat 24 peserta didik memiliki karakteristik 

cara berpikir Sekuensial Konkret, 3 peserta didik memiliki karakteristik cara 

berpikir Sekuensial Abstrak, 6 peserta didik memiliki karakteristik cara berpikir 

Acak Abstrak, dan 3 peserta didik memiliki karakteristik cara berpikir Acak 

Konkret. Sebaran kategori karakteristik cara berpikir peserta didik disajikan pada 

tabel 4.2 sebagai berikut.  

Tabel 4.2 Sebaran Kategori Karakteristik Cara Berpikir Peserta Didik 

Kriteria Tipe Berpikir Banyak Peserta Didik Persentase  

Sekuensial Konkret (SK) 24 66,67 %  

Sekuensial Abstrak (SA) 3 8,33 % 

Acak Abstrak (AA) 6 16,67 % 

Acak Konkret (AK) 3 8,33 % 

 

Data tentang sebaran karakteristik cara berpikir peserta didik selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 5. 
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4.1.2 Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak 3 kali pada kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Kunduran. Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 19 April 2016. 

Peserta didik belajar tentang luas permukaan dan volume kubus dengan alokasi 

waktu 3 x 40 menit. Pertemuan kedua berlangsung pada tanggal 22 April 2016. 

Peserta didik belajar tentang luas permukaan balok dengan alokasi waktu 2 x 40 

menit. Pertemuan ketiga berlangsung pada tanggal 26 April 2016. Peserta didik 

belajar tentang volume balok dan latihan soal-soal tentang kubus dan balok 

dengan alokasi waktu 3 x 40 menit. Pertemuan keempat berlangsung pada tanggal 

29 April 2016 dan digunakan untuk pelaksanaan tes ketuntasan materi kubus dan 

balok. Pertemuan kelima berlangsung pada tanggal 30 April 2016 dan digunakan 

untuk tes kemampuan representasi matematis. 

Pada pelaksanaan pembelajaran, peneliti mengawali pembelajaran 

dengan berdoa dan memberikan motivasi. Hal ini sebagai perwujudan 

pelaksanaan sikap spiritual pada pelaksanaan kurikulum 2013. Selanjutnya adalah 

pemberian apersepsi dan tayangan media visual (power point) yang berisi gambar-

gambar untuk merangsang self concept peserta didik. Melalui kegiatan tanya 

jawab berbantuan media visual (power point), peserta didik diarahkan untuk 

mengingat kembali materi prasyarat yang harus dikuasai sebelum belajar lebih 

lanjut tentang luas permukaan dan volume dari kubus dan balok. Aktivitas 

pelaksanaan pendekatan saintifik yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah 

mengamati, menanya, dan menalar. 
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Pada kegiatan selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk 

berdiskusi secara kelompok. Proses diskusi dilaksanakan dengan menggunakan 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berbantuan alat peraga. Diskusi 

kelompok ini bertujuan untuk membangun konsep dan prinsip tentang luas 

permukaan dan volume dari kubus dan balok. Kegiatan di dalam LKPD mengacu 

pada kegiatan pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, dan mengomunikasikan. Penggunaan alat peraga dan serangkaian 

pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD berfungsi untuk mempermudah peserta 

didik dalam membangun dan mengkonstruk sendiri konsep (mengasimilasi 

konsep) yang mereka pelajari secara mandiri sehingga nantinya akan terbentuk 

student’s self concepts. Penggunaan LKPD, Alat Peraga, dan Media Visual 

(Power Point) juga bertujuan agar peserta didik termotivasi mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Penggunaan power point juga digunakan untuk memperkuat 

pendalaman materi pada akhir pembelajaran. Kegiatan belajar kelompok ini 

sebagai perwujudan aspek keterampilan pada pelaksanaan kurikulum 2013. 

Melalui diskusi kelompok, keterampilan peserta didik akan terlihat.  

Pada proses pengerjaan LKPD, guru selalu membimbing proses diskusi 

kelompok. Pada tahapan ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba 

atau bereksperimen kemudian menalar sesuai perintah LKPD yang diberikan. 

Aktivitas pelaksanaan pendekatan saintifik yang terjadi pada tahap ini adalah 

mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Peran guru pada tahap ini adalah 

sebagai fasilitator dan validator jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan 

dan miskonsepsi tentang materi yang dipelajari. 
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Setelah diskusi selesai, selanjutnya adalah kegiatan mengomunikasikan 

yaitu menyajikan hasil diskusi. Dalam hal ini, peserta didik membuat laporan dari 

hasil mencobanya dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Setelah 

presentasi selesai, selanjutnya guru mengonfirmasi jawaban yang benar dari 

LKPD menggunakan tayangan power point. 

 Selanjutnya adalah diskusi kelompok menggunakan Lembar Tugas 

Peserta Didik (LTPD). LTPD ini berfungsi sebagai bentuk latihan soal-soal untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman konsep peserta didik tentang luas 

permukaan dan volume dari kubus dan balok. Sama seperti pada saat diskusi 

menggunakan LKPD, aktivitas pelaksanaan pendekatan saintifik yang terjadi pada 

tahap ini adalah mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Pada tahap ini, 

guru juga berperan sebagai fasilitator dan validator jika ada yang mengalami 

kesulitan selama proses diskusi.  

Setelah diskusi selesai, selanjutnya adalah kegiatan mengomunikasikan. 

Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya tentang 

penyelesaian soal-soal pada LTPD. Kelompok lain yang tidak presentasi diberi 

kesempatan untuk menanggapi. Setelah presentasi dilakukan, selanjutnya guru 

mengonfirmasi jawaban LTPD yang benar kemudian peserta didik diarahkan 

untuk menulis kembali hasil diskusi mereka pada buku catatan mereka masing-

masing. 

Di akhir pembelajaran, guru memberikan refleksi terhadap pembelajaran 

yang sudah dilaksanakan. Refleksi ini berfungsi untuk mengetahui respon peserta 

didik terhadap proses pembelajaran, mengetahui pemahaman peserta didik 
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terhadap materi, mengetahui saran dari peserta didik tentang pembelajaran yang 

akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya, dan kendala-kendala yang terjadi 

selama pembelajaran agar tidak terulang kembali. Hal tersebut bertujuan agar 

pada pertemuan selanjutnya, pembelajaran terlaksana dengan lebih baik dan 

peserta didik semakin berperan aktif selama proses pembelajaran. 

Setelah itu, untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peserta didik 

selama proses pembelajaran, guru memberikan Pekerjaan Rumah (PR). Pemberian 

PR ini sebagai pelaksanaan aspek pengetahuan. Dalam proses pembelajaran ini, 

guru juga menilai sikap keaktifan, disiplin, dan percaya diri peserta didik sebagai 

wujud pelaksanaan sikap sosial. Pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan 

pertama, kedua, dan ketiga secara umum sudah berjalan sesuai RPP.  

Selama kegiatan pembelajaran, dilakukan pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran oleh seorang observator yaitu guru matematika kelas 8 yang sudah 

diberikan lembar pengamatan untuk melakukan penilaian. Hasil pengamatan 

pelaksanaan pembelajaran dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 

Pada penelitian ini yang bertugas menjadi guru adalah peneliti selama penelitian 

berlangsung. Pengamatan pelaksanaan pembelajaran diperlukan untuk mengetahui 

sejauh mana kinerja guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada peserta 

didik. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3  Hasil Analisis Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan ke- Jumlah Skor Persentase Skor Keterangan 

I 60 75% Baik  

II 67 83,75% Sangat Baik 

III 72 90% Sangat Baik  
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Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan 

pembelajaran secara keseluruhan sudah tergolong baik. Persentase pelaksanaan 

pembelajaran dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga mengalami 

peningkatan. Aktivitas peserta didik yang sangat menonjol dalam penelitian ini 

adalah peserta didik melakukan diskusi secara mandiri dengan bimbingan guru 

untuk menemukan konsep luas permukaan dan volume dari kubus dan balok serta 

memberikan jawaban dari masalah yang disajikan pada lembar tugas peserta 

didik. Permasalahan yang disajikan pada lembar tugas peserta didik juga 

berfungsi untuk melatih kemampuan representasi matematis peserta didik. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam penelitian ini 

terpusat pada peserta didik dan peserta didik dapat menemukan fakta-fakta 

matematis baru secara mandiri sehingga dapat memecahkan permasalahan yang 

dihadapi. Perhitungan hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 48. 

4.1.3 Hasil Tes Ketuntasan Materi Kubus dan Balok 

Pelaksanaan tes ketuntasan materi kubus dan balok digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok. Hasil tes 

tersebut digunakan untuk mengetahui banyaknya peserta didik yang telah 

mencapai ketuntasan belajar pada materi kubus dan balok sudah mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal (minimal sebanyak 75% dari jumlah peserta 

didik di kelas penelitian) atau tidak. Pengujian ketuntasan belajar klasikal 
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menggunakan uji proporsi satu pihak yaitu pihak kanan dengan hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut. 

              (Proporsi banyaknya peserta didik yang telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada materi kubus dan balok kurang 

dari atau sama dengan 74,5% dari keseluruhan peserta didik di 

kelas penelitian) 

             (Proporsi banyaknya peserta didik yang telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada materi kubus dan balok lebih dari 

74,5% dari keseluruhan peserta didik di kelas penelitian) 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah tolak    jika                 dan 

terima    jika                dengan  =       

Hasil perhitungan ketuntasan belajar secara klasikal peserta didik di kelas 

penelitian pada materi kubus dan balok dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Uji Ketuntasan Belajar Klasikal Kelas Penelitian 

X                   Simpulan Artinya 

32 74,5% 1,64 1,98                  

Proporsi banyaknya peserta 

didik yang telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar 

pada materi kubus dan balok 

lebih dari 74,5% dari 

keseluruhan peserta didik di 

kelas penelitian 

x : banyaknya peserta didik yang tuntas KKM 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji ketuntasan belajar klasikal pada tabel 

4.4 di atas diperoleh nilai        =1,98 dan nilai       =   6 . Nilai        

diperoleh dari distribusi z dengan  =     yaitu      =   6 . Jadi,         
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       maka    ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi banyaknya 

peserta didik yang telah mencapai ketuntasan hasil belajar pada materi kubus dan 

balok lebih dari 74,5% dari keseluruhan peserta didik di kelas penelitian. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 51. 

4.1.4 Hasil Tes Kemampuan Representasi Matematis Peserta Didik 

4.1.4.1 Kategori Kemampuan Representasi Matematis Peserta Didik 

Tes kemampuan representasi matematis dilaksanakan pada tanggal 30 

April 2016. Hasil tes kemampuan representasi matematis peserta didik 

dikategorikan menjadi 5 kategori yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan 

kurang sekali. Hasil selengkapnya disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Persentase Kemampuan Representasi Matematis Peserta Didik 

Tipe 

Berpikir 

Bentuk Representasi 

Visual Simbolik  Verbal  

Persentase  Kategori  Persentase  Kategori  Persentase  Kategori  

SK 87,5% 
Sangat 

Baik 
88,9% 

Sangat 

Baik 
35% 

Kurang 

Sekali 

SA 93% 
Sangat 

Baik 
87% 

Sangat 

Baik 
40% 

Kurang 

Sekali 

AA 75,9% Baik 77,8% Baik 50% 
Kurang 

Sekali 

AK 78% Baik 63% Cukup 28,9% 
Kurang 

Sekali 

Keterangan : SK = Sekuensial Konkret, SA = Sekuensial Abstrak, AA = Acak 

Abstrak, AK = Acak Konkret 

 

4.1.4.2 Subjek  Penelitian Wawancara 

Data tentang hasil penggolongan tipe karakteristik cara berpikir peserta 

didik pada tabel 4.1 di atas menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih subjek 

penelitian yang akan diwawancarai. Dari masing-masing tipe karakteristik cara 

berpikir, dipilih dua orang peserta didik secara acak sebagai subjek penelitian. 
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Subjek penelitian terpilih yang akan diidentifikasi kemampuan representasi 

matematisnya ditampilkan pada tabel 4.6 sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Subjek Penelitian Wawancara 

Sekuensial 

Konkret (SK) 

Sekuensial 

Abstrak (SA) 

Acak Abstrak 

(AA) 

Acak Konkret 

(AK) 

IF AD AS AY 

OYA PDR JMA IM 

  

4.1.4.3 Jadwal Pelaksanaan Wawancara  

Setelah ditentukan subjek penelitian wawancara berdasarkan data sebaran 

karakteristik cara berpikir, selanjutnya adalah pelaksanaan wawancara dengan 

subjek tersebut. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

mendalam tentang kemampuan representasi matematis subjek tersebut. Pada 

pelaksanaan wawancara, peneliti juga menggunakan alat perekam untuk 

membantu merekam informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sehingga data 

yang diperoleh valid. Wawancara dilakukan di luar jam aktif pelajaran sekolah 

dan berdasarkan kesepakatan waktu antara peneliti dengan subjek penelitian. 

Berikut jadwal pelaksanaan wawancara. 

Tabel 4.7 Jadwal Pelaksanaan Wawancara 

No  Subjek Waktu Pelaksanaan Wawancara 

1 IF 2 Mei 2016 

2 OYA 2 Mei 2016 

3 AD 2 Mei 2016 

4 PDR 2 Mei 2016 

5 AS 3 Mei 2016 

6 JMA 3 Mei 2016 

7 AY 3 Mei 2016 

8 IM 3 Mei 2016 

 

4.1.4.4 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek Penelitian 
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Setiap subjek penelitian sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.6 di atas 

akan diuraikan kemampuan representasi matematisnya dengan pendeskripsian 

kemampuan visual, simbolik, dan verbal. Kemampuan representasi matematis 

pada aspek kemampuan visual dapat diketahui dari soal-soal yang memuat 

indikator membuat gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah 

dan memfasilitasi penyelesaian yaitu soal nomor 1b, 2a, dan 5b. Kemampuan 

representasi matematis pada aspek kemampuan simbolik dapat diketahui dari 

soal-soal yang memuat indikator membuat persamaan atau model matematis dari 

representasi yang diberikan yaitu soal nomor 2. Selain itu juga berdasarkan  

indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis yaitu soal 

nomor 1a, 3, 4, dan 5a. Kemampuan representasi matematis pada aspek 

kemampuan verbal dapat diketahui dari soal-soal yang memuat indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi yaitu soal nomor 2 dan 5a, serta 

indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan 

kata-kata yaitu soal nomor 3 dan 4. 

Analisis kemampuan representasi matematis peserta didik dilakukan 

melalui tes tertulis dan membandingkannya dengan hasil wawancara untuk 

memperkuat keabsahannya. Berikut dijelaskan mengenai karakteristik 

kemampuan representasi matematis dari setiap subjek penelitian. 

4.1.4.4.1  Subjek Tipe Sekuensial Konkret 

 Subjek penelitian yang termasuk tipe Sekuensial Konkret adalah peserta 

didik IF dan OYA.  
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1. Subjek IF 

Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

IF berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek IF pada gambar 4.1. 

a) Hasil tes tertulis : 

 



78 
 

 
 

 

 

Gambar 4.1. Hasil Tes Tertulis Subjek IF 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek IF pada gambar 4.1 di atas, berikut 

disajikan karakteristik kemampuan representasi matematis subjek IF. 
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Tabel 4.8 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek IF 

Nomor 

Soal  

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik IF mampu menghitung kemungkinan panjang dan 

tinggi balok secara tepat yakni panjang balok = 60 cm 

dan tinggi balok = 20 cm. 

1b Visual IF mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat dengan ukuran panjang = 60 cm, lebar 50 cm, 

dan tinggi 20 cm. 

2a,2b Simbolik IF mampu membuat persamaan matematis untuk 

mencari besar volume dan luas permukaan kubus 

secara tepat yakni volume semula = s
3
, luas 

permukaan semula = 6s
2
 dan volume akhir = (2s)

3
 dan 

luas permukaan akhir = 6(2s)
2
. 

Verbal IF tidak mampu menuliskan interpretasi atas jawaban 

yang diperoleh yakni jika panjang rusuk dua kali 

panjang semula maka volume dan luas permukaan 

kubus akan berubah dan bertambah banyak. 

2a Visual IF mampu membuat gambar secara tepat dari 2 buah 

kubus dengan ukuran panjang rusuk kubus pertama = 

3 cm dan panjang rusuk kubus kedua = 6 cm. 

3 Simbolik IF tidak mampu menghitung luas permukaan kertas 

yang dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam 

kotak berbentuk kubus (IF menggunakan rumus 

volume kubus untuk menghitung luas permukaan 

kertas).  

Verbal IF tidak mampu menuliskan langkah-langkah untuk 

mencari banyaknya kertas pembungkus hadiah dengan 

kata-kata. 

4 Simbolik IF mampu menghitung volume ¾ akuarium yang 

berbentuk balok dengan tepat yakni V =  ¾ x 50 x 30 

x 30 = 33,75 liter. 

Verbal IF tidak mampu menuliskan langkah-langkah untuk 

mencari banyaknya pengisian akuarium dengan kata-

kata. 

5a Simbolik IF mampu menentukan luas permukaan dan volume 

balok I dengan ukuran p = 6 cm, l = 4 cm, dan t = 2 

cm berturut-turut yakni V = 88 cm
3
 dan L = 48 cm

2
 

dan luas permukaan dan volume balok II dengan 

ukuran p=12 cm, l = 8 cm, dan t = 4 cm berturut-turut 

yakni V = 352 cm
3
 dan L = 384 cm

2
. 

Verbal IF mampu menuliskan interpretasi yakni jika 

perbandingan ukuran balok II dua kalinya balok I 

maka luas permukaan dan volume balok II tidak dua 

kalinya dari luas permukaan dan volume balok 1.  



80 
 

 
 

5b Visual IF mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat dengan ukuran balok I yaitu p = 6 cm, l = 4 cm, 

dan t = 2 cm dan balok II yaitu p = 12 cm, l = 8 cm, 

dan t = 4 cm. 

 

b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual 

Berdasarkan hasil wawancara, IF mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 3 soal dengan benar. IF tidak mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal nomor 1b, 2a, dan 5b. Soal-soal tersebut dapat dipahami 

dengan jelas sesuai instruksi pada soal. Berikut hasil wawancara dengan subjek 

IF. 

 

Gambar 4.2 Petikan Hasil Wawancara Subjek IF untuk Kemampuan Visual 

2. Kemampuan Simbolik  

P   : Soal nomor 1b, Bagaimana caramu menyelesaikannya? 

IF  : Saya menentukan ukuran balok lalu saya gambar baloknya. 

P   : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

IF  : Tidak, soalnya sudah jelas. 

P   : Lalu nomor 2a, Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk  

menyelesaikan soal ini?  

IF  : Itu pada soal diketahui panjang rusuk kubus diperpanjang dua kalinya.  

Kubus pertama saya menggambar dengan panjang rusuknya 3 cm. 

Karena dua kalinya, jadi kubus kedua 6 cm. 

P   : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

IF  : Tidak. 

P    : Soal nomor 5b, Bagaimana caramu menyelesaikan soal tersebut? 

IF : Perbandingannya 3:2:1. Saya kira-kira p = 6 cm, l = 4 cm, t = 2 cm. Itu  

kalau disederhanakan jadinya 3:2:1. Lalu balok II dua kalinya. Jadi p = 

12  

cm, l = 8 cm, t =2 cm. Setelah itu saya gambar. 

P   : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

IF : Tidak. 
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Berdasarkan hasil wawancara, IF mampu memenuhi indikator membuat 

persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan pada soal 

nomor 2 secara tepat. IF juga mampu memenuhi indikator penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis secara tepat pada soal nomor 1a, 4, dan 5a, 

tetapi tidak mampu menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 3. Pada soal 

nomor 3, IF mencari luas kertas yang dibutuhkan dengan cara menghitung volume 

kubus. Berdasarkan hasil wawancara, IF memahami maksud dari permasalahan 

pada soal nomor 3 tetapi mengalami kebingungan dalam menentukan luas kertas 

yang dibutuhkan untuk membungkus kotak hadiah. Berikut hasil wawancara 

dengan subjek IF. 

Gambar 4.3 Petikan Hasil Wawancara Subjek IF untuk Kemampuan Simbolik  

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, IF mampu memenuhi indikator menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi secara tepat pada soal nomor 5a dan kurang 

tepat pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2, IF hanya menjawab volume dan luas 

permukaan kubus akan bertambah banyak tanpa menyebutkan besar pertambahan 

volume dan luas permukaanya. Pada indikator menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata pada soal nomor 3 dan 4, IF 

P   : Soal nomor 3, apakah kamu paham maksudnya? 

IF  : Iya. 

P   : Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini?  

IF  : Saya mencari luas kertas yang digunakan untuk membungkus kotak 

hadiah  

terlebih dahulu. 

P    : Bagaimana caranya? 

IF : Mencari volume kotak hadiah. 

P : Volume? 

IF : Emm, bingung Bu. Menghitung dengan menggunakan rumus luas 

permukaan atau volume kubus.  
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tidak mampu memenuhinya. Pada saat wawancara dan diminta menjelaskan 

langkah-langkah dalam mengerjakan soal nomor 3 dan 4, IF mampu menjelaskan 

tetapi kesulitan dalam mengungkapkan hasil pemikiranya dengan kata-katanya 

sendiri. Berikut hasil wawancara dengan subjek IF. 

 

Gambar 4.4 Petikan Hasil Wawancara Subjek IF untuk Kemampuan Verbal  

c) Triangulasi  

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek IF di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

dikerjakan oleh subjek IF, rata-rata skor untuk representasi visual 1,00; simbolik 

0,83; verbal 0,60. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual IF mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 3 soal dengan benar. Pada aspek kemampuan simbolik, IF mampu 

P  : Soal nomor 3, kamu diminta menuliskan langkah-langkah penyelesaian  

dengan kata-katamu sendiri. Bagaimana langkah-langkahnya?  

IF : Emm, bingung. 

P : Oke, sekarang ceritakan langkahmu mengerjakan pada saat tes kemarin! 

IF : Pertama memilih kertas yang luasnya kira-kira mendekati luas kertas 

untuk  

membungkus kotak kado. Lalu mencari luas kertas. Setelah itu saya  

menentukan banyak kertas yang diperlukan. Dilihat juga kertasnya sisa 

apa  

ndak. 

P  : Oke. Lalu kenapa kamu disini tidak menjawab seperti itu? 

IF : Bingung cara menuliskannya dengan kata-kata, Bu.  

P : Selanjutnya nomor 4, kamu juga diminta menuliskan langkah-langkah  

penyelesaian dengan kata-katamu sendiri. Bagaimana langkah-

langkahnya! 

IF : Sama seperti nomor 3, saya juga bingung mengungkapkanya dengan kata-

kata. 

P  : Oke, sekarang saya minta coba jelaskan kembali cara menyelesaikanya!  

IF : Emm. Pertama memilih jerigen untuk mengisi. Lalu menghitung dulu isi  
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memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematis. Pada indikator 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, IF mampu 

memenuhi indikator tersebut pada 3 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada 

aspek kemampuan verbal, IF mampu memenuhi indikator menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi pada soal nomor 5a namun tidak mampu pada soal nomor 

2. Pada indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika 

dengan kata-kata, IF tidak mampu memenuhi indikator tersebut. 

2. Subjek OYA  

Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

OYA berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek OYA pada gambar 4.5. 

a) Hasil tes tertulis: 
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Gambar 4.5 Hasil Tes Tertulis Subjek OYA 

Berdasarkan hasil tes tertulis OYA pada gambar 4.5 di atas, berikut disajikan 

karakteristik kemampuan representasi matematis subjek OYA. 

Tabel 4.9 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek OYA 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik OYA mampu menghitung kemungkinan panjang dan 

tinggi balok secara tepat yaitu p = 600 cm dan t = 2 

cm. 

1b Visual OYA mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat dengan ukuran p = 600 cm, l = 50 cm dan t = 2 

cm. 

2a,2b Simbolik OYA tidak mampu membuat persamaan matematis 

untuk mencari besar volume dan luas permukaan 

kubus tetapi OYA menyebutkan ukuran kubus semula 

2 cm dan kubus akhir 4 cm. 

Verbal OYA tidak mampu menuliskan interpretasi atas 

jawaban yang diperoleh dengan tepat (jawaban yang 

diberikan hanya memperlihatkan ketidakpahaman 

konsep sehingga tidak berarti apa-apa). 

2a Visual OYA mampu membuat gambar secara tepat dari 2 
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buah kubus dengan ukuran panjang rusuk kubus 

pertama = 2 cm dan panjang rusuk kubus kedua = 4 

cm. 

3 Simbolik OYA mampu menghitung luas permukaan kertas yang 

dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam kotak 

berbentuk kubus secara tepat yakni 2400 cm
2
 dan 

memilih kertas bermotif pelangi yang luasnya 2800 

cm
2 

sehingga hanya membutuhkan kertas sebanyak 1 

lembar untuk membungkus hadiah. 

Verbal OYA tidak mampu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata. 

4 Simbolik OYA tidak mampu menghitung volume akuarium 

dengan tepat. OYA kurang cermat dalam menjawab 

pertanyaan yang diminta pada soal sehingga jawaban 

akhir salah.  

Verbal OYA tidak mampu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata 

5a Simbolik OYA mampu menentukan luas permukaan dan 

volume dari balok I dan balok II dengan memisalkan 

perbandingan ukuran balok sebagai ukuran balok 

yang diminta pada soal. 

Verbal OYA mampu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi yakni luas permukaan dan volume balok 

II tidak dua kali luas permukaan dan volume balok I. 

5b Visual OYA mampu membuat gambar bangun balok dari 

perbandingan ukuran balok yang diketahui secara 

tepat. 

 

b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual  

Berdasarkan hasil wawancara, OYA mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 3 soal dengan benar. OYA tidak mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal nomor 1b, 2a, dan 5b. Berikut hasil wawancara dengan 

subjek OYA. 
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Gambar 4.6 Petikan Hasil Wawancara Subjek OYA untuk Kemampuan Visual 

2. Kemampuan Simbolik  

Berdasarkan hasil wawancara, OYA tidak mampu memenuhi indikator 

membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan secara 

tepat pada soal nomor 2. OYA tidak memahami secara keseluruhan maksud dari 

soal nomor 2. OYA juga tidak mampu memenuhi indikator penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis pada soal nomor 4. Tetapi OYA mampu 

memenuhi indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis 

secara tepat pada soal nomor 1a, 3, dan 5a. Pada soal nomor 4, OYA sudah 

memahami maksud dari soal akan tetapi kurang teliti dalam membaca pertanyaan 

dalam soal sehingga jawaban akhir yang dikerjakan salah. Pada saat wawancara 

dan diminta kembali menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 4, OYA 

P    : Soal nomor 1b, Bagaimana caramu menyelesaikannya? 

OYA  : Kan di soal sudah diketahui lebar balok, ya saya mencari dulu panjang 

dan tinggi balok. P = 600 cm, t = 2 cm. Trus  saya gambar baloknya. 

P    : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

OYA  : Tidak. 

P    : Lalu nomor 2a, Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk  

menyelesaikan soal ini?  

OYA : Saya misalkan aja kubus pertama panjang rusuknya 2 cm. Kubus dua 

4  

cm.  

P    : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

OYA  : Tidak. 

P     : Soal nomor 5b, Bagaimana caramu merepresentasikan penyelesaian  

soal tersebut? 

OYA : Emm, Panjang, lebar, tinggi kan dikira-kira. Terus ini diketahui kalau  

perbandingan panjang, lebar, dan tinggi 3:2:1. Sedangkan balok II kan  

perbandingannya 2 kali ini. Jadi 3 kali 2, 2 kali 2, 1 kali 2 dan 

hasilnya  

ditemukan. 

P    : Adakah kesulitan yang kamu alami? 
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mampu menyelesaikan soal dengan tepat dan lancar. Berikut hasil wawancara 

dengan subjek OYA. 

 

Gambar 4.7 Petikan Hasil Wawancara Subjek OYA untuk Kemampuan Simbolik  

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, OYA tidak mampu memenuhi indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi pada soal nomor 2. Pada soal 

nomor 2, OYA kurang memahami maksud dari soal. Hal tersebut ditunjukkan dari 

jawaban OYA yaitu kardus yang berbentuk kubus tersebut bentuknya akan tetap 

sama yaitu berbentuk kubus meskipun rusuknya diperpanjang menjadi dua kali 

panjang rusuk semula. Jelas hal itu bukan tujuan dari soal. OYA juga tidak 

mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata pada soal nomor 3 dan 4. Pada saat wawancara, 

P : Nomor 2, apakah kamu paham maksudnya? 

OYA : Agak paham. 

P    : Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini?  

OYA : Saya misalkan aja kubus pertama panjang rusuknya 2 cm. Karena  

diperpanjang dua kalinya jadinya 4 cm.  

P  : Oke. Lalu luas permukaan dan volumenya berapa? 

OYA : Tidak saya hitung 

P  : Mengapa? 

OYA : Diam. 

P   : Nomor 4, Apakah kamu memahami maksud dari soal ini? 

OYA  : Iya, paham. 

P  : Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

OYA  : Saya mencari isi dari akuarium yaitu p x l x t. Lalu hasilnya dibagi  

dengan 5. Kan saya memilih jerigen warna putih untuk mengisi  

akuarium. 

P  : Oke. Coba perhatikan soal dan jawabanmu. Apakah jawabanmu sudah  

sesuai dengan yang dimaksud dalam soal?  

OYA : (Diam sejenak, mikir) Eh, Salah...hehe. Salah baca pertanyaan 

soalnya. 

P  : Yang benar bagaimana? 

OYA : Harusnya setelah ketemu volumenya seperti ini, dikalikan lagi dengan  

¾. Seperti ini. (sambil mengerjakan lagi) 
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OYA mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan tepat. 

Hanya saja pada saat proses pengerjaan tes tertulis, OYA mempertimbangkan 

alokasi waktu pengerjaan soal yang sudah hampir selesai sehingga OYA tidak 

menuliskan langkah-langkah proses penyelesaian soal. Berikut hasil wawancara 

dengan subjek OYA. 

 

Gambar 4.8 Petikan Hasil Wawancara Subjek OYA untuk Kemampuan Verbal 

 

c) Triangulasi  

P    : Sekarang coba jelaskan jawabanmu nomor 2a ini ! 

OYA : (Melihat pekerjaannya) Yang terjadi maka kardus yang berbentuk 

kubus  

tersebut bentuknya akan tetap sama yaitu berbentuk kubus meskipun  

rusuknya diperpanjang menjadi dua kali panjang rusuk semula. 

P    : Apakah itu yang ditanyakan pada soal? 

OYA : (diam) 

P   : Kemudian untuk nomor 3, bagaimana langkah-langkahmu  

menyelesaikannya?  

OYA : Saya mencari luas kertas yang digunakan. 

P : Caranya? 

OYA : Menghitung luas permukaan kubus. 

P  : Setelah itu bagaimana? 

OYA : Saya lihat luas kertas bermotif batik dan pelangi. Yang luasnya  

mendekati luas kertas pembungkus kado, saya pilih. Setelah itu baru  

menentukan banyak kertas minimum yang diperlukan. 

P : Lalu, Mengapa kamu tidak menuliskan langkah-langkahnya sesuai  

permintaan soal? 

OYA : Waktunya sudah habis, Bu. Yang penting saya kerjakan dengan benar  

dulu soalnya. 

P  : Selanjutnya nomor 4 ini, Mengapa kamu juga tidak menuliskan  

langkah-langkahmu? 

OYA : Sama seperti nomor 3, Bu. Yang penting saya kerjakan dulu dengan  

benar. Kan waktu mengerjakan sudah mau habis. Tinggal sebentar.  

P  : Oke, Sekarang jelaskan langkah-langkahmu menyelesaikan soal ini  

pada saat mengerjakan kemarin! 

OYA  : Ya, tadi Bu. Pertama-tama kan berarti mencari isi akuarium dulu. Trus  

milih jerigen yang dipakai. Kalau sudah tau isi akuarium, hasilnya  

dibagi dengan isi jerigenya. Trus kan tau berapa kali harus ngisi. 
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Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek OYA di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

dikerjakan oleh subjek OYA, rata-rata skor untuk representasi visual 1,00; 

simbolik 0,61; verbal 0,33. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual, OYA mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 3 soal dengan benar. Pada aspek kemampuan simbolik, OYA tidak mampu 

memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematis. Pada indikator 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, OYA mampu 

memenuhi indikator tersebut pada 3 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada 

aspek kemampuan verbal, OYA mampu memenuhi indikator menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi pada 1 soal dengan benar dan 1 soal salah. 

Pada indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika 

dengan kata-kata, OYA tidak mampu memenuhi indikator tersebut. 

4.1.4.4.2  Subjek Tipe Sekuensial Abstrak 

 Subjek penelitian yang termasuk tipe Sekuensial Abstrak adalah peserta 

didik AD dan PDR.  

1. Subjek AD 

Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

AD berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek AD pada gambar 4.9. 
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a) Hasil tes tertulis: 
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Gambar 4.9 Hasil Tes Tertulis Subjek AD 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek AD pada gambar 4.9 di atas, berikut disajikan 

karakteristik kemampuan representasi matematis subjek AD. 

Tabel 4.10 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek AD 

Nomor 

Soal  

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik AD mampu menghitung kemungkinan panjang dan 

tinggi balok secara tepat yakni p = 40 cm dan t = 30 

cm. 
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1b Visual AD mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat dengan ukuran p = 40 cm, l = 50 cm, dan t = 30 

cm. 

2a,2b Simbolik AD mampu membuat persamaan matematis untuk 

mencari besar volume dan luas permukaan kubus 

secara tepat yakni V = s
3
 dan L = 6s

2
 dengan kubus 

kedua memiliki ukuran panjang dua kali kubus 

pertama. 

Verbal AD mampu menuliskan interpretasi tentang 

perubahan yang terjadi terhadap luas permukaan dan 

volume sebuah kubus jika rusuknya diperpanjang 

menjadi dua kali semula. 

2a Visual AD mampu membuat gambar secara tepat dari 2 buah 

kubus dengan ukuran panjang rusuk kubus pertama = 

2 cm dan panjang rusuk kubus kedua = 4 cm. 

3 Simbolik AD mampu menghitung luas permukaan kertas yang 

dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam kotak 

berbentuk kubus secara tepat yakni 2400 cm
2
. 

Verbal AD tidak mampu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata. 

4 Simbolik AD tidak mampu menghitung volume akuarium yang 

berbentuk balok dengan tepat. AD kurang teliti dalam 

proses perhitungan volume akuarium yang diisi yakni 

¾ dari 45000 sehingga jawaban akhir yang diberikan 

salah. 

Verbal AD tidak mampu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata. 

5a Simbolik AD mampu menentukan luas permukaan dan volume 

dari dua buah balok secara tepat dengan ukuran balok 

I yakni p = 3 cm, l = 2 cm, dan t = 1 cm serta balok II 

yakni p = 6 cm, l = 4 cm, dan t = 2 cm. 

Verbal AD mampu menuliskan interpretasi atas jawaban yang 

diperoleh yakni luas permukaan dan volume balok II 

tidak dua kalinya dari luas permukaan dan volume 

balok 1. 

5b Visual AD mampu membuat gambar bangun balok dari 

perbandingan ukuran balok yang diketahui secara 

tepat. 
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b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual  

Berdasarkan hasil wawancara, AD mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 3 soal dengan benar. AD tidak mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal nomor 1b, 2a, dan 5b. Berikut hasil wawancara dengan 

subjek AD. 

 

Gambar 4.10 Petikan Hasil Wawancara Subjek AD untuk Kemampuan Visual 

 

2. Kemampuan Simbolik  

Berdasarkan hasil wawancara, AD mampu memenuhi indikator membuat 

persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan pada soal 

nomor 2. AD juga mampu memenuhi indikator penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis pada soal nomor 1a ,3, dan 5a tetapi tidak mampu 

memenuhi indikator tersebut pada soal nomor 4. Pada soal nomor 4, AD kurang 

P   : Soal nomor 1b, Bagaimana caramu menyelesaikannya? 

AD  : Saya mencari panjang dan tinggi balok. Lalu saya menggambar balok. 

P   : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

AD  : Tidak. 

P   : Lalu nomor 2a, Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk  

menyelesaikan soal ini?  

AD  : Di soal diketahui panjang rusuk kubus diperpanjang dua kalinya. Kubus  

pertama saya gambar dengan ukuran 2 cm. Kubus kedua dua kali 

lipatnya  

yaitu 4 cm. 

P   : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

AD  : Tidak. 

P    : Soal nomor 5b, Bagaimana caramu merepresentasikan penyelesaian soal  

tersebut? 

AD : Saya nalar, Bu. Perbandingan 3:2:1. Brarti p = 3 cm, l =  2 cm, t = 1 cm.  

Balok kedua dua kalinya. Jadi p = 6 cm, l = 4 cm, t = 2 cm. 

P   : Apakah kamu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ini? 

AD : Tidak.  
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teliti dalam melakukan perhitungan sehingga jawaban akhir yang diberikan salah. 

Berikut hasil wawancara dengan subjek AD. 

 

Gambar 4.11 Petikan Hasil Wawancara Subjek AD untuk Kemampuan Simbolik  

 

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, AD mampu memenuhi indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi secara tepat pada soal nomor 2 dan 

5a tetapi tidak mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata pada soal nomor 3 dan 4. 

Berdasarkan hasil wawancara, AD mengaku jarang mendapat soal seperti ini 

sehingga merasa bingung ketika diminta untuk menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian soal. Berikut hasil wawancara dengan subjek AD. 

 
 

 Gambar 4.12 Petikan Hasil Wawancara Subjek AD untuk Kemampuan Verbal 

 

 

 

 

P : Nomor 4, apakah kamu paham maksudnya? 

AD : Paham. 

P    : Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini?  

AD : Saya mencari volume akuarium. Hasilnya 45.000 cm
3
. Lalu saya cari 

¾  

dari 45.000 cm
3
 karena akuariumnya hanya diisi ¾ nya.  

P : Kamu yakin hasil pekerjaanmu sudah benar? 

AD : Yakin, Bu. 

P : Sudah kamu cek? Coba diteliti lagi! 

AD : (Menghitung lagi) Hehe, Salah Bu. 

P : Soal nomor 3 dan 4, Kenapa kamu tidak menuliskan langkah-

langkahnya?  

AD : Bingung nulisnya. Jarang dapat soal seperti ini. Yang penting saya jawab  

kayak ini dulu (menunjuk lembar jawabanya) 

P : Oke, sekarang jelaskan langkahmu menyelesaikan soal nomor 3 dan 4!  

AD : No 3, memilih kertas. Menghitung luas kertas. No 4, memilih jerigen.  

Menghitung volume akuarium.  
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c) Triangulasi  

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek AD di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

dikerjakan oleh subjek AD, rata-rata skor untuk representasi visual 1,00; simbolik 

0,94; verbal 0,60. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual, AD mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 3 soal dengan benar. Pada aspek kemampuan simbolik, AD mampu 

memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematis. Pada indikator 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, AD mampu 

memenuhi indikator tersebut pada 3 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada 

aspek kemampuan verbal, AD mampu memenuhi indikator menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi pada 2 soal dengan benar tetapi tidak dapat 

memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata. 

2. Subjek PDR 

Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

PDR berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek PDR pada gambar 4.13. 

a) Hasil tes tertulis: 
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Gambar 4.13 Hasil Tes Tertulis Subjek PDR 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek PDR pada gambar 4.13 di atas, berikut 

disajikan karakteristik kemampuan representasi matematis subjek PDR. 

Tabel 4.11 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek PDR 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik PDR mampu menghitung kemungkinan panjang dan 

tinggi balok secara tepat yakni p = 1200 cm dan t = 1 

cm. 

1b Visual PDR mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat namun ukuran balok kurang proporsional yakni 

p = 1200 cm, l = 50 cm, dan t = 1 cm. 

2a,2b Simbolik PDR tidak mampu membuat persamaan matematis 
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untuk mencari besar volume dan luas permukaan 

kubus, PDR hanya menuliskan kubus kedua 

panjangnya 2x kubus pertama. 

Verbal PDR tidak mampu menuliskan interpretasi tentang 

perubahan yang terjadi terhadap luas permukaan dan 

volume sebuah kubus jika rusuknya diperpanjang 

menjadi dua kali semula. 

2a Visual PDR tidak mampu membuat gambar secara tepat dari 

2 buah kubus jika panjang rusuk kubus kedua adalah 

dua kali panjang rusuk kubus pertama. 

3 Simbolik PDR mampu menghitung luas permukaan kertas yang 

dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam kotak 

berbentuk kubus secara tepat yakni 2400 cm
2
. 

Verbal PDR mampu menuliskan langkah-langkah 

menentukan banyaknya kertas minimum untuk 

membungkus hadiah dengan kata-kata. 

4 Simbolik PDR mampu menghitung volume akuarium yang 

berbentuk balok yang diisi dengan air secara tepat 

yakni ¾ x 45 = 33,75 liter.  

Verbal PDR mampu menuliskan langkah-langkah banyaknya 

pengisian akuarium dengan kata-kata. 

5a Simbolik PDR mampu menentukan luas permukaan dan volume 

dari balok I dan balok II secara tepat dengan ukuran 

balok II adalah dua kali ukuran balok I. 

Verbal PDR mampu menuliskan interpretasi bahwa luas 

permukaan dan volume balok II tidak dua kali luas 

permukaan dan volume balok I.  

5b Visual PDR mampu membuat gambar bangun balok dari 

perbandingan ukuran balok yang diketahui secara 

tepat. 

 

b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual  

Berdasarkan hasil wawancara, PDR mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 2 soal dengan benar dan 1 soal salah. PDR tidak mampu 

memenuhi indikator tersebut pada soal nomor 2. Berdasarkan hasil wawancara, 
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PDR kurang memahami maksud dari soal nomor 2. Berikut hasil wawancara 

dengan subjek PDR.  

 

Gambar 4.14 Petikan Hasil Wawancara Subjek PDR untuk Kemampuan Visual 

2. Kemampuan Simbolik  

Berdasarkan hasil wawancara, PDR tidak mampu memenuhi indikator 

membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan pada 

soal nomor 2 tetapi mampu memenuhi indikator penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis pada soal nomor 1a ,3 ,4 , dan 5a.  Berdasarkan 

hasil wawancara, PDR kurang memahami maksud dari soal nomor 2. Tetapi 

ketika di arahkan, PDR mampu menyelesaikan soal nomor 2. Berikut hasil 

wawancara dengan subjek PDR.  

P        : Perhatikan gambarmu nomor 2a, ini bangun apa? 

PDR  : Kubus, Bu. 

P   : Panjang rusuknya berapa? 

PDR : Pada soal dikatakan rusuknya diperpanjang, jadi saya  

menggambarnya cuma saya kasih keterangan kubus dua panjangnya 

2x  

panjang semula. 

P        : Mengapa panjang rusuknya tidak kamu tulis? 

PDR  : Kurang paham, Bu. Pahamnya cuma seperti itu kemarin. 
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Gambar 4.15 Petikan Hasil Wawancara Subjek PDR untuk Kemampuan Simbolik  

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, PDR mampu memenuhi indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi pada soal nomor 5a tetapi tidak 

mampu memenuhi indikator tersebut pada soal nomor 2. PDR juga mampu 

memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata pada soal nomor 3 dan 4. Berdasarkan hasil 

P : Apakah kamu sudah paham maksud dari soal nomor 2? 

PDR : Agak, Bu. 

P : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

PDR : Ada. 

P : Coba jelaskan! 

PDR : Panjang rusuk kubus pertama tidak diketahui, Bu. Pada soal hanya  

diketahui rusuk diperpanjang dua kalinya. Saya bingung menentukan  

ukuran kubusnya. Boleh saya misalkan apa tidak. 

P  : Oke, lalu Bagaimana kemarin kamu menyelesaikan soal ini? 

PDR : Karena rusuknya diperpanjang, ya volumenya 2x lebih besar dari  

semula Bu. 

P : Kamu yakin? 

PDR : Hehe. 

P  : Rumus volume kubus apa? 

PDR : s
3
 

P : Oke, misal panjang rusuk kubus pertama s. Panjang rusuk kubus 

kedua  

berapa?  

PDR : 2s  

P : Volumenya jadinya berapa? 

PDR : (2s)
3
. 

P  : Hasilnya berapa? 

PDR : 8s
3
. 

P  : Jadi setelah rusuknya diperpanjang, apa yang dapat kamu simpulkan?  

PDR : Volumenya jadi 8x volume semula, Bu.  

P : Oke, sekarang luas permukaannya berapa? 

PDR : Yang pertama  6s
2
. Kedua 6x(2s)

2
. 

P  : Hasilnya berapa? 

PDR : 24s
2
. 

P  : Jadi setelah rusuknya diperpanjang, apa yang dapat kamu simpulkan?  

PDR : Luas permukaannya jadi 4x semula, Bu.  
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wawancara, PDR kurang memahami maksud dari soal nomor 2. Berikut hasil 

wawancara dengan subjek PDR. 

  

Gambar 4.16 Petikan Hasil Wawancara Subjek PDR untuk Kemampuan Verbal 

c) Triangulasi  

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek PDR di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

dikerjakan oleh subjek PDR, rata-rata skor untuk representasi visual 0,78; 

simbolik 0,67; verbal 0,60. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual, PDR mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 2 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada aspek kemampuan simbolik, PDR 

tidak mampu memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematis. 

Pada indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, PDR 

mampu memenuhi indikator tersebut pada 4 soal dengan benar. Pada aspek 

kemampuan verbal, PDR mampu memenuhi indikator menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi pada 1 soal dengan benar dan 1 soal salah. PDR juga 

P : Sekarang jelaskan jawabanmu nomor 2 ini! 

PDR : Volume kubus lebih besar 2x panjang rusuk semula (Senyum). 

P : Maksudnya bagaimana? 

PDR : Kan panjang rusuk kedua 2x lebih panjang, volumenya juga 2x lebih  

besar. 

P : Mengapa kemarin kamu menuliskan seperti itu? 

PDR : Saya pahamnya gitu kemarin, Bu. Hehe 
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mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata pada 2 soal dengan benar. 

4.1.4.4.3  Subjek Tipe Acak Abstrak 

 Subjek penelitian yang termasuk tipe Acak Abstrak adalah peserta didik 

AS dan JMA.  

1. Subjek AS 

Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

AS berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek AS pada gambar 4.17. 

a) Hasil tes tertulis: 
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Gambar 4.17 Hasil Tes Tertulis Subjek AS 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek AS pada gambar 4.17 di atas, berikut 

disajikan karakteristik kemampuan representasi matematis subjek AS. 

Tabel 4.12 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek AS 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik AS mampu menghitung kemungkinan panjang dan 

tinggi balok secara tepat yakni p = 600 cm dan t = 2 

cm. 

1b Visual AS mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat dengan ukuran p = 600 cm, l = 50 cm, dan t = 2 

cm. 

2a,2b Simbolik AS tidak mampu membuat persamaan matematis 

untuk mencari besar volume dan luas permukaan 

kubus. 

Verbal AS tidak mampu menuliskan interpretasi tentang 

perubahan yang terjadi terhadap luas permukaan dan 

volume kubus jika rusuknya diperpanjang menjadi 

dua kali semula, AS hanya menuliskan kubus kedua 

lebih besar dari kubus pertama. 

2a Visual AS mampu membuat gambar secara tepat dari 2 buah 

kubus dengan ukuran panjang rusuk kubus pertama = 

4 cm dan panjang rusuk kubus kedua = 8 cm. 

3 Simbolik AS mampu menghitung luas permukaan kertas yang 

dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam kotak 

berbentuk kubus yakni 2400 cm
2
. 

Verbal AS mampu menuliskan langkah-langkah mencari 

banyaknya kertas yang dibutuhkan untuk 

membungkus hadiah dengan kata-kata 

4 Simbolik AS tidak mampu menghitung volume ¾ akuarium 
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berbentuk balok yang diisi dengan air, AS hanya 

menghitung volume akuarium jika diisi penuh. AS 

juga tidak menghitung banyaknya pengisian 

akuarium. 

Verbal AS mampu menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

untuk menentukan banyaknya pengisian akuarium 

dengan kata-kata. 

5a Simbolik AS mampu menentukan luas permukaan dan volume 

dari dua buah balok secara tepat dengan ukuran balok 

II dua kali ukuran balok I. 

Verbal AS mampu menuliskan interpretasi bahwa luas 

permukaan dan volume balok II tidak dua kalinya luas 

permukaan dan volume balok I. 

5b Visual AS mampu membuat gambar bangun balok dari 

perbandingan ukuran balok yang diketahui secara 

tepat. 

 

b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual  

Berdasarkan hasil wawancara, AS mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 3 soal dengan benar. AS tidak mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal nomor 1b, 2a, dan 5b. 

 

Gambar 4.18 Petikan Hasil Wawancara Subjek AS untuk Kemampuan Visual 

 

P    : Perhatikan gambarmu nomor 1b, 2a, dan 5b. Bagaimana kamu  

menyelesaikan soal-soal tersebut? 

AS  : Nomor 1b, saya mencari ukuran balok yang belum diketahui. Setelah  

ketemu saya gambar baloknya. 

P  : Lalu no 2a? 

AS : Keterangan pada soal, rusuk diperpanjang dua kali. Saya menggambar  

dengan ukuran 4 cm dan 8 cm. 

P     : No 5b? 

AS : Panjang rusuknya saya sesuaikan dengan perbandingan. Trus saya 

gambar. 

P  : Adakah kesulitan yang kamu alami? 

AS : Ndak, Bu. 
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2. Kemampuan Simbolik  

Berdasarkan hasil wawancara, AS tidak mampu memenuhi indikator 

membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan pada 

soal nomor 2. AS mengaku kurang dapat memahami soal nomor 2 dengan jelas. 

Pada indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis pada 

soal nomor 1a, 3, 4, dan 5a, AS tidak dapat memenuhi indikator pada soal nomor 

4. AS tidak menyelesaikan permasalahan sampai selesai. AS hanya 

menyelesaikan sampai menghitung volume akuarium jika diisi penuh. AS tidak 

menghitung kembali volume ¾ akuarium sesuai yang diminta pada soal. 

Berdasarkan hasil wawancara, AS mengaku kurang teliti dalam membaca perintah 

pada soal. Berikut hasil wawancara dengan subjek AS. 
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Gambar 4.19 Petikan Hasil Wawancara Subjek AS untuk Kemampuan Simbolik  

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, AS tidak mampu memenuhi indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi pada soal nomor 2. AS tidak dapat 

memahami maksud soal nomor 2 dengan baik. AS hanya memahami bahwa jika 

rusuk diperpanjang dua kali maka kubus satu dan dua akan lebih besar kubus dua 

tanpa membuktikan kebenarannya. Namun demikian, AS mampu memenuhi 

indikator menuliskan interpretasi dari suatu representasi pada soal nomor 5a dan 

mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata pada soal nomor 3 dan 4. Berikut hasil wawancara 

dengan AS. 

P   : Soal nomor 2, apakah kamu paham maksudnya? 

AS  : Kurang begitu paham. 

P   : Kurang pahamnya dibagian yang apa? 

AS  : Di soal hanya diketahui rusuk kubus diperpanjang.  

P   : Bagaimana proses yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal ini?  

AS  : Saya mengira-ngira bahwa jika rusuk diperpanjang, kubus dua akan lebih  

besar dari kubus pertama.  

P   : Coba baca kembali soalnya. Yang ditanyakan apa? 

AS  : Emm. Volume sama luas permukaan.  

P   : Volume dan luas permukaanya bagaimana?  

AS  : Tidak tahu.  

P   : Kamu tidak mencoba menghitungnya?  

AS  : Saya ngga paham Bu, pahamnya hanya sebatas itu.  

P   : Soal nomor 4, apakah kamu paham maksudnya? 

AS  : Paham. 

P   : Kamu yakin dengan jawabanmu ini? 

AS  : Tidak. 

P   : Mengapa? 

AS  : Itu belum selesai, Bu. 

P   : Harusnya bagaimana? 

AS  : Kayaknya volumenya harus dikalikan dengan ¾ lagi (sambil menghitung  

kembali) 

P   : Kenapa kemarin kamu ngga menghitung seperti ini? 

AS  : Saya salah baca soal. Saya kira disuruh nyari volume akuarium jika 

penuh. 
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Gambar 4.20 Petikan Hasil Wawancara Subjek AS untuk Kemampuan Verbal   

c) Triangulasi  

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek AS di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

dikerjakan oleh subjek AS, rata-rata skor untuk representasi visual 1,00; simbolik 

0,56; verbal 0,73. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual, AS mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 3 soal dengan benar. Pada aspek kemampuan simbolik, AS tidak mampu 

memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematis. Pada indikator 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, AS mampu 

memenuhi indikator tersebut pada 3 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada 

aspek kemampuan verbal, AS mampu memenuhi indikator menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi pada 1 soal dengan benar dan 1 soal salah. AS 

juga mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

masalah matematika dengan kata-kata pada 2 soal dengan benar. 

2. Subjek JMA 

P   : Coba sekarang jelaskan pendapatmu tentang soal nomor 2 ini! 

AS  : Jika rusuk diperpanjang dua kali maka kubus satu dan dua akan lebih 

besar  

kubus dua 

P   : Coba baca kembali soalnya. Yang ditanyakan apa? 

AS  : Emm. Volume sama luas permukaan.  

P   : Jawabanmu sudah sesuai belum?  

AS  : Belum.  
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Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

JMA berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek JMA pada gambar 4.21. 

a) Hasil tes tertulis: 
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Gambar 4.21 Hasil Tes Tertulis Subjek JMA 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek JMA pada gambar 4.21 di atas, berikut 

disajikan karakteristik kemampuan representasi matematis subjek JMA. 

Tabel 4.13 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek JMA 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik JMA mampu menghitung kemungkinan panjang dan 

tinggi balok secara tepat yakni p = 1200 cm dan t = 1 

cm. 

1b Visual JMA mampu membuat gambar bangun balok secara 



112 
 

 
 

tepat namun ukuran balok kurang proporsional yakni 

p = 1200 cm, l = 50 cm , dan t = 1 cm. 

2a,2b Simbolik JMA tidak mampu membuat persamaan matematis 

untuk mencari besar volume dan luas permukaan 

kubus. 

Verbal JMA tidak mampu menuliskan interpretasi tentang 

perubahan yang terjadi terhadap luas permukaan dan 

volume kubus jika rusuknya diperpanjang menjadi 

dua kali semula. 

2a Visual JMA tidak mampu membuat gambar secara tepat dari 

2 buah kubus jika panjang rusuk kubus kedua adalah 

dua kali panjang rusuk kubus pertama. 

3 Simbolik JMA tidak mampu menghitung luas permukaan kertas 

yang dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam 

kotak berbentuk kubus secara tepat. 

Verbal JMA mampu menuliskan langkah-langkah mencari 

banyaknya kertas yang dibutuhkan untuk 

membungkus hadiah dengan kata-kata. 

4 Simbolik JMA mampu menghitung volume ¾ akuarium 

berbentuk balok yang diisi air dan menghitung 

banyaknya pengisian akuarium dengan tepat. 

Verbal JMA mampu menuliskan langkah-langkah mencari 

banyaknya pengisian akuarium dengan kata-kata. 

5a Simbolik JMA mampu menentukan besar luas permukaan dan 

volume dari balok I dan balok II dengan tepat. 

Verbal JMA mampu menuliskan interpretasi luas permukaan 

dan volume balok II tidak dua kali luas permukaan 

dan volume balok I. 

5b Visual JMA mampu membuat gambar bangun balok dari 

perbandingan ukuran balok yang diketahui dengan 

tepat. 

 

b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual  

Berdasarkan hasil wawancara, JMA mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 2 soal dengan benar. JMA tidak dapat memenuhi indikator 

tersebut pada soal nomor 2a. Berdasarkan hasil wawancara, JMA kurang 

memahami maksud dari soal nomor 2. Hal ini ditunjukkan dari ketika panjang 
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rusuk kubus diperpanjang dua kalinya, JMA menganggap bahwa dua kubus yang 

rusuknya sama diletakkan berdampingan. Jelas hal tersebut bukan maksud dari 

soal. Berikut hasil wawancara dengan JMA.  

 

Gambar 4.22 Petikan Hasil Wawancara Subjek JMA untuk Kemampuan Visual 

2. Kemampuan Simbolik  

Berdasarkan hasil wawancara, JMA tidak mampu memenuhi indikator 

membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan pada 

soal nomor 2. Pada indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis pada soal nomor 1a, 3, 4, dan 5a, JMA tidak dapat memenuhi indikator 

tersebut pada soal nomor 3. Berdasarkan hasil wawancara, JMA mengalami 

kebingungan dalam menyelesaiakan soal nomor 2 sedangkan pada soal nomor 3 

JMA lebih memilih menjawab soal dengan kata-kata tanpa menuliskan proses 

perhitungan. Berikut hasil wawancara dengan JMA. 

 

P   : Coba, jelaskan gambarmu nomor 2 ini! 

JMA  : Kubusnya kan rusuknya diperpanjang, ya ini gambarnya. 

P   : Kubus itu panjang sisinya sama apa tidak? 

JMA : Sama. 

P        : Lha ini sama apa tidak? 

JMA  : Tidak. 

P        : Coba, pahami lagi soalnya. Harusnya bagaimana penyelesaiannya? 

JMA  : Rusuk kubus diperpanjang 2x. Berarti dua kubus yang rusuknya sama,  

diletakkan berdampingan. Jadi gambarnya seperti ini. 

P        : Coba pahami lagi soalnya. Apakah benar seperti itu? 

JMA  : Bingung. 
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Gambar 4.23 Petikan Hasil Wawancara Subjek JMA untuk Kemampuan Simbolik  

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, JMA tidak mampu memenuhi indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi pada soal nomor 2 tetapi mampu 

memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 

matematika dengan kata-kata pada soal nomor 3 dan 4. Pada saat wawancara JMA 

tidak dapat memahami maksud soal nomor 2 dengan baik. JMA hanya memahami 

bahwa jika rusuk diperpanjang dua kali maka volume dan luas permukaanya akan 

bertambah besar dua kalinya tanpa membuktikan kebenarannya. 

 

Gambar 4.24 Petikan Hasil Wawancara Subjek JMA untuk Kemampuan Verbal 

c) Triangulasi  

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek JMA di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

P   : Nomor 2, apakah kamu sudah paham maksudnya? 

JMA  : Lumayan. 

P   : Lumayan, berarti ada yang tidak kamu pahami? 

JMA : Iya. 

P        : Tidak pahamnya di bagian mana? 

JMA  : Saya bingung. Saya hanya paham kalau rusuknya diperpanjang ya  

volume sama luas permukaanya dua kali lebih besar. 

P        : Perhitunganmu mana yang menunjukkan volume dan luas permukaan  

dua kali lebih besar? 

JMA  : Tidak saya hitung, bingung. Itu saya kira-kira aja. 

 

P   : Perhatikan jawabanmu nomor 2. Coba jelaskan alasanmu kenapa 

kamu  

berpendapat seperti ini! 

JMA  : Rusuknya diperpanjang 2x. Jadi saya kira-kira kalau volume dan luas  

permukaanya akan bertambah besar dua kalinya. 

P   : Sudah kamu buktikan? 

JMA : Belum. 
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dikerjakan oleh subjek JMA, rata-rata skor untuk representasi visual 0,78; 

simbolik 0,50; verbal 0,73. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual, JMA mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 2 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada aspek kemampuan simbolik, 

JMA tidak mampu memenuhi indikator membuat persamaan atau model 

matematis. Pada indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis, JMA mampu memenuhi indikator tersebut pada 3 soal dengan benar 

dan 1 soal salah. Pada aspek kemampuan verbal, JMA mampu memenuhi 

indikator menuliskan interpretasi dari suatu representasi pada 1 soal dengan benar 

dan 1 soal salah. JMA juga mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-

langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata pada 2 soal dengan 

benar. 

4.1.4.4.4  Subjek Tipe Acak Konkret 

 Subjek penelitian yang termasuk tipe Acak Konkret adalah peserta didik 

AY dan IM.  

1. Subjek AY 

Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

AY berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek AY pada gambar 4.25. 
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a) Hasil tes tertulis: 
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Gambar 4.25 Hasil Tes Tertulis Subjek AY 
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Berdasarkan hasil tes tertulis subjek AY pada gambar 4.25 di atas, berikut 

disajikan karakteristik kemampuan representasi matematis subjek AY. 

Tabel 4.14 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek AY 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik AY mampu menghitung kemungkinan ukuran panjang 

dan tinggi balok secara tepat yakni p = 600 cm dan t = 

2 cm. 

1b Visual AY mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat dengan ukuran p = 600 cm, l = 50 cm, dan t = 2 

cm. 

2a,2b Simbolik AY tidak mampu membuat persamaan matematis 

untuk mencari besar volume dan luas permukaan 

kubus secara tepat. 

Verbal AY tidak mampu menuliskan interpretasi tentang 

perubahan yang terjadi terhadap luas permukaan dan 

volume kubus jika rusuknya diperpanjang menjadi 

dua kali semula. 

2a Visual AY mampu membuat gambar secara tepat dari 2 buah 

kubus dengan ukuran panjang rusuk kubus pertama = 

15 cm dan panjang rusuk kubus kedua = 30 cm. 

3 Simbolik AY mampu menghitung luas permukaan kertas yang 

dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam kotak 

berbentuk kubus yakni 2400 cm
2
. 

Verbal AY tidak mampu menuliskan langkah-langkah 

menentukan banyaknya kertas minimum yang 

dibutuhkan untuk membungkus hadiah dengan kata-

kata. 

4 Simbolik AY tidak mampu menghitung volume akuarium yang 

berbentuk balok dengan tepat 

Verbal AY tidak mampu menuliskan langkah-langkah 

menentukan banyaknya pengisian akuarium dengan 

kata-kata 

5a Simbolik AY mampu menentukan luas permukaan dan volume 

dari dua buah balok secara tepat. 

Verbal AY mampu menuliskan interpretasi tentang luas 

permukaan dan volume balok II jika perbandingan 

ukuran balok II adalah dua kali ukuran balok I. 

5b Visual AY mampu membuat gambar bangun balok dari 

perbandingan ukuran balok yang diketahui dengan 

tepat. 
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b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual  

Berdasarkan hasil wawancara, AY mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 3 nomor soal dengan benar. AY tidak mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal nomor 1b, 2a, dan 5b. Berikut hasil wawancara 

dengan AY. 

 

Gambar 4.26 Petikan Hasil Wawancara Subjek AY untuk Kemampuan Visual 

2. Kemampuan Simbolik  

Berdasarkan hasil wawancara, AY tidak mampu memenuhi indikator 

membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan pada 

soal nomor 2. Pada indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis pada soal nomor 1a, 3, 4, dan 5a, AY tidak dapat memenuhi indikator 

pada nomor 4. Berdasarkan hasil wawancara, AY memahami maksud dari soal 

nomor 2 tetapi tidak bisa membuktikan pendapatnya, sedangkan pada soal nomor 

4 AY tidak teliti dalam proses perhitungan. Berikut hasil wawancara dengan 

subjek AY.  

P   : Apakah kamu paham soal nomor 1b, 2a, dan 5b ini! 

AY : Iya. 

P  : Adakah kesulitan yang kamu alami dalam menggambar sesuai perintah  

soal? 

AY : Tidak. 
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Gambar 4.27 Petikan Hasil Wawancara Subjek AY untuk Kemampuan Simbolik  

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, AY mampu memenuhi indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi secara tepat pada soal nomor 5a 

tetapi tidak mampu memenuhi indikator tersebut pada soal nomor 2a. AY juga 

tidak mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

masalah matematika dengan kata-kata pada soal nomor 3 dan 4. Pada saat 

wawancara, AY  tidak menuliskan langkah-langkah dalam mengerjakan soal 

nomor 3 dan 4 karena sulit mengungkapkan hasil pemikiran dengan kata-kata 

sehingga hanya menjawab dengan perhitungan biasa tanpa menuliskan langkah-

langkah yang ditempuh dalam menyelesaiakan permasalahan. AY juga 

mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak pernah mengerjakan soal seperti soal 

tersebut. Berikut hasil wawancara dengan AY. 

 

Gambar 4.28 Petikan Hasil Wawancara Subjek AY untuk Kemampuan Verbal 

 

P : Soal nomor 2, apakah kamu sudah paham maksud dari soal? 

AY : Iya. 

P  : Bagaimana kamu merepresentasikan jawabannya? 

AY : Volume dan luas permukaan ke-2 lebih besar dari kubus pertama. 

P  : Sudah kamu buktikan? 

AY : Belum.  

P  : Sekarang coba buktikan! 

AY : Bingung.  

 

P : Nomor 3 dan 4, kamu diminta menuliskan langkah-langkahnya. Mana  

jawabanmu? 

AY : Saya tidak pernah mengerjakan soal seperti ini, Bu. Saya bingung  

mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi ini semuanya sudah saya   

hitung.  
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c) Triangulasi  

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek AY di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

dikerjakan oleh subjek AY, rata-rata skor untuk representasi visual 1,00; simbolik 

0,61; verbal 0,33. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual, AY mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 3 soal dengan benar. Pada aspek kemampuan simbolik, AY tidak mampu 

memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematis. Pada indikator 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, AY mampu 

memenuhi indikator tersebut pada 3 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada 

aspek kemampuan verbal, AY mampu memenuhi indikator menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi pada 1 soal dengan benar dan 1 soal salah. AY 

tidak mampu memenuhi indikator menuliskan langkah-langkah penyelesaian 

masalah matematika dengan kata-kata pada 2 soal. 

2. Subjek IM 

Untuk menganalisis karakteristik kemampuan representasi matematis subjek 

IM berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek IM pada gambar 4.29. 
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a) Hasil tes tertulis: 
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Gambar 4.29. Hasil Tes Tertulis Subjek IM 

Berdasarkan hasil tes tertulis subjek IM pada gambar 4.29 di atas, berikut 

disajikan karakteristik kemampuan representasi matematis subjek IM. 

Tabel 4.15 Karakteristik Kemampuan Representasi Matematis Subjek IM 

Nomor 

Soal 

Bentuk 

Representasi 

Penjelasan 

1a Simbolik IM mampu menghitung kemungkinan panjang dan 

tinggi balok secara tepat yakni p = 600 cm dan t = 2 

cm. 

1b Visual IM mampu membuat gambar bangun balok secara 

tepat namun ukuran balok kurang proporsional yakni 

p = 600 cm, l = 50 cm, dan t = 2 cm. 

2a,2b Simbolik IM tidak mampu membuat persamaan matematis 

untuk mencari besar volume dan luas permukaan 
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kubus secara tepat. 

Verbal IM tidak mampu menuliskan interpretasi tentang 

perubahan yang terjadi terhadap luas permukaan dan 

volume kubus jika rusuknya diperpanjang menjadi 

dua kali semula. 

2a Visual IM mampu membuat gambar secara tepat dari 2 buah 

kubus dengan ukuran panjang rusuk kubus pertama = 

3 cm dan panjang rusuk kubus kedua = 6 cm. 

3 Simbolik IM mampu menghitung luas permukaan kertas yang 

dibutuhkan untuk membungkus hadiah dalam kotak 

berbentuk kubus yakni 2400 cm
2
. 

Verbal IM mampu menuliskan langkah-langkah menentukan 

banyaknya kertas minimum yang dibutuhkan untuk 

membungkus hadiah dengan kata-kata. 

4 Simbolik IM mampu menghitung volume ¾ akuarium 

berbentuk balok yang diisi air dan menghitung 

banyaknya pengisian akuarium dengan tepat. 

Verbal IM mampu menuliskan langkah-langkah mencari 

banyaknya pengisian akuarium dengan kata-kata. 

5a Simbolik IM tidak mampu menentukan besar luas permukaan 

dan volume dari balok I dan balok II. 

Verbal IM tidak mampu menuliskan interpretasi tentang luas 

permukaan dan volume balok II jika perbandingan 

ukuran balok II adalah dua kali ukuran balok I. 

5b Visual IM tidak mampu membuat gambar bangun balok dari 

perbandingan ukuran balok yang diketahui. 

 

b) Hasil wawancara: 

1. Kemampuan Visual  

Berdasarkan hasil wawancara, IM mampu memenuhi indikator membuat 

gambar bangun-bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaianya pada 2 nomor soal dengan benar. IM tidak mampu memenuhi 

indikator tersebut pada soal nomor 5b. Berdasarkan hasil wawancara, IM tidak 

memahami maksud dari soal nomor 5. Berikut hasil wawancara dengan subjek 

IM.  
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Gambar 4.30 Petikan Hasil Wawancara Subjek IM untuk Kemampuan Visual 

 

 

2. Kemampuan Simbolik  

Berdasarkan hasil wawancara, IM tidak mampu memenuhi indikator 

membuat persamaan atau model matematis dari representasi yang diberikan pada 

soal nomor 2. Pada indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis pada soal nomor 1a, 3, 4, dan 5a, IM tidak dapat memenuhi indikator 

tersebut pada soal nomor 5. Pada soal nomor 2, IM mengaku paham maksud dari 

soal tetapi tidak melakukan perhitungan untuk membuktikan pendapatnya karena 

mengalami kebingungan dalam menyelesaiakan soal. Pada soal nomor 5, IM juga 

mengalami kebingungan dalam memahami soal. IM tidak bisa menentukan 

ukuran balok jika yang diketahui hanya perbandingan ukurannya. Berikut hasil 

wawancara dengan subjek IM. 

P     : Perhatikan nomor 5b, gambarmu mana? 

IM  : Saya ndak paham soal nomor 5, Bu. 

P     : Apakah kamu mengalami kesulitan? 

IM  : Iya. 

P  : Kesulitanya dibagian mana sehingga kamu tidak paham? 

IM : Ukuranya tidak jelas. Yang diketahui hanya perbandingan ukuran balok.  

Jadi saya ngga bisa mengerjakan dan ngga bisa menggambar. 
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Gambar 4.31 Petikan Hasil Wawancara Subjek IM untuk Kemampuan Simbolik  

 

 

3. Kemampuan Verbal 

Berdasarkan hasil wawancara, IM tidak dapat memenuhi indikator 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi pada soal nomor 2 dan 5a. Pada 

soal nomor 2, jawaban yang diberikan IM tidak sesuai dengan yang diminta pada 

soal. IM mengaku tidak sepenuhnya memahami tujuan dari soal nomor 2. Pada 

soal nomor 5, IM tidak dapat memahami maksud dari soal nomor 5 sehingga tidak 

bisa menyelesaiakan permasalahan dalam soal. Berikut hasil wawancara dengan 

IM. 

P : Soal nomor 2, kamu paham maksudnya? 

IM : (membaca lagi) Paham. 

P  : Yang ditanyakan apa? 

IM : Luas permukaan dan volume kubus. 

P : Oke, sekarang perhatikan jawabanmu. Perhitungan luas permukaan dan  

volumenya mana? 

IM : Tidak saya hitung. 

P  : Mengapa? 

IM : Kemarin bingung, Bu. Saya jawabnya seperti itu. 

P : Soal nomor 5, apakah kamu sudah paham maksud dari soal tersebut? 

IM : Tidak. 

P  : Mengapa? 

IM : Ukuran balok tidak jelas. Saya tidak bisa menghitung luas permukaan  

dan volumenya. 

P : Kan sudah ada perbandingan panjang rusuk-rusuknya. 

IM : Saya tidak bisa menentukan ukuran balok jika yang diketahui hanya  

perbandingan ukurannya. 
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Gambar 4.32 Petikan Hasil Wawancara Subjek IM untuk Kemampuan Verbal 

c) Triangulasi  

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis subjek IM di atas, 

diketahui bahwa hasil wawancara sesuai dengan hasil tes kemampuan representasi 

matematis. Dari hasil tes kemampuan representasi matematis yang telah 

dikerjakan oleh subjek IM, rata-rata skor untuk representasi visual 0,67; simbolik 

0,50; verbal 0,53. Penskoran selengkapnya pada lampiran 50. Pada aspek 

kemampuan visual, IM mampu memenuhi indikator membuat gambar bangun-

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaianya 

pada 2 soal dengan benar dan 1 soal salah. Pada aspek kemampuan simbolik, IM 

tidak mampu memenuhi indikator membuat persamaan atau model matematis. 

Pada indikator penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, IM 

mampu memenuhi indikator tersebut pada 3 soal dengan benar dan 1 soal salah. 

Pada aspek kemampuan verbal, IM tidak mampu memenuhi indikator menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi tetapi mampu memenuhi indikator menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata pada 2 soal 

dengan benar. 

4.2 Pembahasan  

P : Jelaskan jawabanmu nomor 2 ini! 

IM : (melihat pekerjaanya) kubus kedua lebih besar dari kubus pertama. 

P  : Apakah benar seperti itu? 

IM : Emm..(membaca soal lagi). Salah kayaknya. 

P : Harusnya bagaimana? 

IM : (Mikir). Saya ndak terlalu paham tujuan soal ini, Bu. 

P : Soal nomor 5, mana jawabanmu? 

IM : Ya saya kan ngga paham nomor 5, Bu. Ya saya ngga bisa menjelaskan  

yang benar bagaimana. 
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4.2.1 Analisis Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Kubus dan Balok  

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, diperoleh bahwa hasil tes 

ketuntasan materi kubus dan balok mencapai ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal. Sebanyak 32 dari 36 peserta didik di kelas penelitian mencapai 

ketuntasan KKM pada tes ketuntasan materi kubus dan balok. Hasil tes yang 

sudah baik tersebut juga didukung oleh pelaksanaan pembelajaran yang sudah 

baik. Jika dilihat dari hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran, persentase skor 

pelaksanaan pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap pertemuan dari 

75%, 83,75% sampai dengan 90%. Hasil pengamatan pelaksanaan pembelajaran 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja guru dalam menyampaikan materi pelajaran 

pada setiap pertemuan sudah baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran pada pertemuan I, 

pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Pada aspek spiritual, peserta didik 

selalu melaksanakan berdoa di awal dan di akhir pembelajaran dengan baik. 

Motivasi yang diberikan oleh guru juga direspon dengan baik oleh peserta didik. 

Pada pelaksanaan pembelajaran, aspek sosial juga digunakan untuk mendidik 

peserta didik dalam bersosialisasi. Pada penelitian ini, aspek sosial terdapat pada 

seluruh kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan sampai kegiatan penutup 

pembelajaran. Selain kedua aspek tersebut, aspek keterampilan juga tidak kalah 

penting. Aspek keterampilan dalam penelitian ini terdapat pada saat kegiatan 

mencoba. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik mempunyai keterampilan 

pada saat mencoba untuk menemukan konsep secara mandiri. 
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Kegiatan mengamati, menanya, dan menalar terdapat pada tahapan awal 

pembelajaran yaitu pada saat apersepsi dan pemberian masalah awal dengan 

menampilkan gambar-gambar pada tayangan power point yang berfungsi untuk 

merangsang peserta didik agar bertanya dan mulai membangun konsep materi. 

Dari hal tersebut, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengamati, menanya, 

dan menalar sehingga dapat mengarahkan peserta didik dalam sebuah pencapaian 

indikator pembelajaran.  

Kegiatan menalar dan mencoba terdapat pada tahapan diskusi kelompok 

mengerjakan LKPD berbantuan alat peraga dan mengerjakan LTPD. Melalui 

LKPD, peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba dan menalar sehingga 

peserta didik dapat menemukan konsep secara mandiri berkaitan dengan materi 

yang dipelajari. Melalui LTPD, peserta didik juga diberikan kesempatan untuk 

mencoba dan menalar dalam menyelesaikan permasalahan. Permasalahan tersebut 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik tentang 

konsep materi yang sudah dipelajari. Kegiatan pendekatan saintifik yang terakhir 

adalah mengomunikasikan. Kegiatan ini terdapat pada tahapan menyajikan hasil 

diskusi. Setelah peserta didik mencoba sendiri untuk menemukan konsep dan 

menyelesaiakan masalah, peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan 

hasil kerjanya. Dalam penelitian ini diimplikasikan dengan mempresentasikan 

hasil kerjanya di depan kelas. 

Meskipun pembelajaran sudah berlangsung dengan baik, namun masih 

terdapat kekurangan selama proses pelaksanaanya. Pada awal pembelajaran, guru 

menampilkan tayangan power point yang berisi gambar-gambar yang bertujuan 
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untuk merangsang peserta didik agar bisa fokus pada pokok bahasan pelajaran dan 

membentuk self concepts mereka, namun tidak ada peserta didik yang bertanya. 

Guru harus memberikan pertanyaan pancingan agar peserta didik lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. 

Selain hal itu, pada saat diskusi kelompok beberapa peserta didik sudah 

dapat membentuk self concepts mereka dengan menggunakan LKPD, tetapi 

penggunaan LKPD merupakan hal yang jarang dilakukan peserta didik dalam 

proses penemuan konsep sehingga masih cukup banyak penyesuaian yang harus 

dilakukan peserta didik. Kemudian, pada awalnya ada beberapa peserta didik yang 

tidak mau menerima kelompok yang telah ditentukan sehingga peran guru dalam 

membimbing peserta didik dalam mengorganisasi kelompok dan tugas-tugas 

masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat beberapa kelompok yang belum 

memahami tugas yang harus diselesaikan. Penggunaan alat peraga dalam proses 

penemuan konsep juga masih jarang dilakukan peserta didik sehingga masih 

cukup banyak penyesuaian dalam proses diskusi. Akan tetapi, pada saat 

pembelajaran peserta didik sangat antusias dalam proses diskusi karena 

penggunaan alat peraga ini sangat membantu peseta didik dalam membangun 

konsep materi yang diajarkan.  

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan II sudah lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya. Peserta didik sudah cukup memahami pembelajaran yang 

dirancang sehingga mengetahui tugas yang harus dilakukan. Perhatian peserta 

didik terhadap guru dan media pembelajaran juga lebih baik dari pertemuan 

sebelumnya. Partisipasi peserta didik dalam berkelompok juga sudah semakin 
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baik, sebagian anggota kelompok sudah berbagi tugas. Respon terhadap 

pertanyaan guru juga sudah lebih baik, demikian juga komunikasi dalam 

kelompok. 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan III lebih baik daripada 

pertemuan II. Partisipasi peserta didik dalam kelompok semakin meningkat 

dibandingkan pertemuan I dan II. Berbeda dengan pertemuan I dan II, pada 

pertemuan III ini lebih banyak digunakan untuk latihan soal. Soal-soal yang di 

berikan sebagai latihan untuk tes ketuntasan materi kubus dan balok dan tes 

kemampuan representasi matematis pada pertemuan selanjutnya. 

4.2.2 Analisis Kemampuan Representasi Matematis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek dalam menyelesaikan soal 

untuk mengetahui kemampuan representasi matematis menghasilkan jawaban 

dengan representasi yang beragam. Representasi yang beragam tersebut 

merupakan wujud dari strategi penyelesaian subjek dalam menyelesaikan soal tes 

kemampuan representasi matematis yang diberikan. Berdasarkan pada tabel 4.5 

tentang hasil persentase kemampuan representasi matematis peserta didik, 

menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis peserta didik berada 

pada kategori yang berbeda-beda. 

Kemampuan visual dan simbolik peserta didik tipe berpikir Sekuensial 

Konkret (SK) berada pada kategori sangat baik. Peserta didik tipe berpikir SK 

mampu memenuhi indikator kemampuan visual pada 3 nomor soal dengan benar. 

Mereka tidak mengalami kesulitan dalam proses menggambar karena instruksi 

pada soal sudah dianggap jelas dan mudah dipahami. Pada aspek kemampuan 
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simbolik, peserta didik tipe berpikir SK mampu memenuhi indikator kemampuan 

simbolik pada 4 nomor soal dengan benar dari 5 nomor soal yang tersedia. Pada 

proses pengerjaan soal, peserta didik tipe berpikir SK mengerjakan soal dengan 

runtut dan sesuai perintah pada soal. Mereka bekerja dengan baik sesuai waktu 

pengerjaan soal yang telah ditentukan. Mereka juga mengerjakan secara urut 

sesuai prosedur dalam menyelesaikan soal. Kesalahan dalam proses pengerjaan 

tes yang dilakukan oleh peserta didik tipe berpikir SK pada aspek kemampuan 

simbolik terjadi dikarenakan kesalahan dalam mencermati perintah soal dan 

pemahaman konsep materi yang kurang matang, sehingga ketika dihadapkan pada 

soal yang lebih kompleks tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan tepat 

dan benar 

Kemampuan verbal peserta didik tipe berpikir SK berada pada kategori 

kurang sekali. Dari 4 soal yang mengukur kemampuan verbal, peserta didik tipe 

berpikir SK hanya mampu menjawab 1 soal dengan benar. Peserta didik tipe 

berpikir SK mengaku sulit mengungkapkan hasil pemikiran mereka dengan kata-

kata. Mereka memilih mengerjakan soal sesuai rumus yang sudah diajarkan oleh 

guru dan langkah-langkah penyelesaian soal yang biasa mereka kerjakan sebelum-

sebelumnya. Selain itu, peserta didik tipe berpikir juga tidak menuliskan langkah-

langkah penyelesaian soal secara tertulis karena mempertimbangkan batas waktu 

pengerjaan soal. Bagi mereka yang terpenting adalah semua soal dapat 

terselesaikan secara tepat dan benar dengan cara yang memudahkan mereka.  

Kemampuan visual dan simbolik peserta didik tipe berpikir Sekuensial 

Abstrak (SA) berada pada kategori sangat baik. Peserta didik tipe berpikir SA 
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mampu memenuhi indikator kemampuan visual pada 3 nomor soal dengan benar. 

Tidak ada kesulitan yang mereka alami dalam membuat gambar bangun kubus 

dan balok untuk memperjelas penyelesaian soal. Sama dengan peserta didik tipe 

berpikir SK, peserta didik tipe berpikir SA mampu memenuhi indikator 

kemampuan simbolik pada 4 nomor dengan benar dari 5 nomor soal yang 

tersedia. Pada proses pengerjaan soal, peserta didik tipe berpikir SA 

mengungkapkan hasil pemikiran mereka dengan kata-kata mereka sendiri sesuai 

pemahaman mereka masing-masing. Mereka cukup mengetahui informasi penting 

yang ada pada soal kemudian menyelesaikan masalah dengan menalar yang 

memudahkan mereka untuk memperoleh hasil jawaban yang benar. Jika 

dibandingkan peserta didik dengan tipe berpikir yang lain, peserta didik tipe 

berpikir SA mampu mengembangkan logika berpikirnya. Mereka juga 

menyelesaikan persoalan secara menyeluruh dengan tenang dan mampu 

menyelesaikan soal lebih awal jika dibandingkan peserta didik tipe berpikir yang 

lain. Kesalahan dalam proses pengerjaan tes terjadi dikarenakan ketidaktelitian 

dalam proses perhitungan. 

Sama seperti peserta didik tipe berpikir SK, kemampuan verbal peserta 

didik tipe berpikir SA berada pada kategori kurang sekali. Peserta didik tipe 

berpikir SA tidak menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal secara tertulis 

sesuai perintah pada soal. Mereka mengaku bahwa jarang mendapat soal seperti 

ini sehingga merasa bingung ketika diminta untuk menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah. Penguasaan materi yang belum optimal juga menjadi 

penyebab peserta didik tipe berpikir SA tidak dapat menyelesaikan soal-soal yang 
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meminta mereka untuk menuliskan interpretasi suatu masalah dan langkah-

langkah penyelesaian masalah dengan kata-kata. 

Kemampuan visual dan simbolik peserta didik tipe berpikir Acak Abstrak 

(AA) berada pada kategori baik. Pada aspek kemampuan visual, salah satu peserta 

didik tipe berpikir AA mampu menyelesaikan 3 soal dengan benar. Tidak ada 

kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan soal yang memuat indikator 

kemampuan visual tersebut. Namun demikian, peserta didik tipe berpikir AA yang 

lain tidak dapat membuat gambar kubus dengan tepat pada salah satu nomor soal. 

Salah memahami maksud soal membuat gambar yang dibuat menjadi kurang tepat 

karena tidak ada ukuran yang jelas pada gambar kubus. Pada aspek kemampuan 

simbolik, peserta didik tipe berpikir AA sama-sama tidak mampu memenuhi 

indikator membuat persamaan matematis. Mereka tidak bisa memahami maksud 

dari soal dengan benar. Penguasaan materi yang belum matang dan kurangnya 

latihan mengerjakan soal-soal yang bervariasi jenisnya menjadi penyebab mereka 

bingung ketika dihadapkan dengan soal-soal yang tidak biasa mereka kerjakan 

setiap harinya. Namun demikian, peserta didik tipe berpikir AA mampu 

menyelesaikan permasalahan yang melibatkan ekspresi matematis pada 3 soal 

dengan benar dari 5 soal yang memuat indikator tersebut. Kesalahan yang 

dilakukan oleh peserta didik tipe berpikir AA pada aspek kemampuan simbolik ini 

adalah tidak melanjutkan proses pengerjaan soal dikarenakan kurang teliti dalam 

membaca perintah dari soal.   

Kemampuan verbal peserta didik tipe berpikir AA berada pada kategori 

kurang sekali. Namun demikian, jika dilihat dari persentase kemampuan 
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representasi matematis, peserta didik tipe berpikir AA memiliki kemampuan 

verbal dengan persentase paling tinggi jika dibandingkan peserta didik dengan 

tipe berpikir yang lain. Pada saat mengerjakan soal yang mengukur kemampuan 

verbal, peserta didik tipe berpikir AA menggunakan cara yang berbeda dalam 

menyelesaikan soal. Pada didik tipe berpikir AA lebih memilih menyelesaikan 

permasalahan dengan kata-kata tanpa menuliskan proses perhitungannya di 

lembar jawaban. 

Kemampuan visual peserta didik tipe berpikir Acak Konkret (AK) berada 

pada kategori baik. Belum optimalnya penguasaan materi menjadi penyebab salah 

satu peserta didik tipe berpikir AK tidak mampu mencapai indikator kemampuan 

visual pada salah satu nomor soal. Tidak dapat memahami soal dengan benar 

membuat peserta didik tipe berpikir AK tersebut tidak memberikan jawaban.  

Kemampuan simbolik peserta didik tipe berpikir Acak Konkret (AK) 

berada kategori cukup. Pada proses pengerjaan soal, peserta didik tipe berpikir 

AK suka mencoba-coba dalam memberikan jawaban. Mereka tidak 

mempertimbangkan hasil akhir yang akan diperoleh. Bagi mereka yang terpenting 

adalah proses yang dilalui dalam mengerjakan soal. Hal ini juga terlihat pada saat 

mereka sedang mengikuti pembelajaran. Mereka sering mencoba–coba sendiri 

bukan sekadar percaya pendapat teman-temannya. 

Kemampuan verbal peserta didik tipe berpikir Acak Konkret (AK) berada 

kategori kurang sekali. Peserta didik tipe berpikir AK mengatakan bahwa mereka 

tidak terbiasa mengerjakan soal yang disertai dengan perintah menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian secara tertulis. Mereka tidak terbiasa mengerjakan 
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soal-soal bertipe open ended dan variatif jenisnya sehingga mengalami 

kebingungan dalam memahami maksud soal dan menyelesaikan soal. Selain itu 

juga mereka sulit mengungkapkan hasil pemikiran dengan kata-kata sendiri 

sehingga hanya menjawab dengan perhitungan biasa tanpa menuliskan langkah-

langkah yang ditempuh dalam menyelesaiakan permasalahan.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kemampuan 

representasi matematis ditinjau dari karakteristik cara berpikir peserta didik, 

diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar peserta didik pada materi kubus dan balok dalam pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Kemampuan representasi matematis peserta didik tipe berpikir Sekuensial 

Konkret yaitu kemampuan representasi visual dan representasi simbolik 

berada pada kategori sangat baik dan kemampuan representasi verbal berada 

pada kategori kurang sekali. 

3. Kemampuan representasi matematis peserta didik tipe berpikir Sekuensial 

Acak yaitu kemampuan representasi visual dan representasi simbolik berada 

pada kategori sangat baik dan kemampuan representasi verbal berada pada 

kategori kurang sekali. 

4. Kemampuan representasi matematis peserta didik tipe berpikir Acak 

Abstrak yaitu kemampuan representasi visual dan representasi simbolik 

berada pada kategori baik dan kemampuan representasi verbal berada pada 

kategori kurang sekali. 

5. Kemampuan representasi matematis peserta didik tipe berpikir Acak 

Konkret yaitu kemampuan representasi visual berada pada kategori baik, 
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kemampuan representasi simbolik berada pada kategori cukup, dan 

kemampuan representasi verbal berada pada kategori kurang sekali. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Guru disarankan untuk memberikan latihan, bimbingan, dan membiasakan 

peserta didik dalam memberikan interpretasi terhadap suatu masalah dan 

menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematis dengan kata-

kata secara lengkap dan tepat untuk meningkatkan kemampuan representasi 

verbal peserta didik. 

2. Guru disarankan untuk membiasakan peserta didik menyelesaikan soal-soal 

bertipe open ended yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam 

menginterpretasikan ide-ide mereka dan merepresentasikan penyelesaian 

masalah matematis. 

3. Perlu adanya penelitian lanjutan yang mengangkat tema yang sama dengan 

menggunakan alat ukur yang lebih bervariasi untuk meningkatkan 

kemampuan representasi matematis peserta didik sehingga dapat 

menyempurnakan penelitian ini dengan lebih baik.  
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA (KELAS VIII D)  

SMP NEGERI 1 KUNDURAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

NO NAMA KODE 

1 Achmad Nur Khamid UC-1 

2 Adensia Laili Sagita Ramadani UC-2 

3 Ahmad Ali Basyari UC-3 

4 Ahmad Syarifuddin UC-4 

5 Ananda Budi Ariyasena UC-5 

6 Bervi Okta Viana UC-6 

7 Bondan Kurniawan UC-7 

8 Cahya Ranusukma Anuraga UC-8 

9 Dawaishafa Diva Nurani UC-9 

10 Debora Ayu Natalia UC-10 

11 Devi Afifah UC-11 

12 Dian Permata Putri UC-12 

13 Dina Eka Sawitri UC-13 

14 Eko Bakti Kusumaningtyas UC-14 

15 Firda Noor Amanda UC-15 

16 Ikka Wulandari UC-16 

17 Ilyasa Anggit Arisma UC-17 

18 Khafidhotul Ulliyah UC-18 

19 M. Basri UC-19 

20 Mega Martina UC-20 

21 Mohammad Khoirudin UC-21 

22 Muhammad Ma'shum UC-22 

23 Muhammad Wahyudi UC-23 

24 Nunung Ermawati UC-24 

25 Pradipta Yusuf Zambayu UC-25 

26 Rahmad Aji Santoso UC-26 

27 Rifki Sigit Jainuri UC-27 

28 Rika Agustin UC-28 

29 Rizki Prayogo UC-29 

30 Shinta Kartika Kalindyasari UC-30 

31 Tutik Haryanti UC-31 

32 Vira Aprilliani Tini Putri UC-32 

33 Wahyu Sulis Kurniawan UC-33 

34 Windi Safitri UC-34 

35 Yuhanes Agilliya UC-35 

36 Yusuf Mahendra UC-36 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK KELAS PENELITIAN (KELAS VIII C)  

SMP NEGERI 1 KUNDURAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

NO NAMA KODE 

1 Adhetya Ezza Dewandanu  AED 

2 Afina Damayanti AD 

3 Alvin Sanjaya AS 

4 Amat Aripin AA 

5 Ana Yulio AY 

6 Anggun Septia AS 

7 Aprilia Andriyani AA 

8 Ardi Ramdani AR 

9 Astrilia Nuraini Putri Miranti ANPM 

10 Chandra Adhitya Putra CAP 

11 Diah Ayu Putri Anggraini DAPA 

12 Dwi Wanda Saputri DWS 

13 Elza Pundiana EP 

14 Frendik Harianto FH 

15 Galang Prayuda GP 

16 Galih Ari Prabowo GAP 

17 Hamdalah Oky Koesnadi HOK 

18 Ifan Jodi Istiawan IJI 

19 Imanuel Mayxiroland IM 

20 Ipung Teguh Nurazis ITN 

21 Ita Farika IF 

22 Jerra Marshelia Agatha JMA 

23 Kharisma Ifa Datunnafisyah KID 

24 Kresna Ilyaza KI 

25 Laura Fitrian Yarisma LFY 

26 Norma Dwi Hapsari NDH 

27 Nunuk Nugroho NN 

28 Oktafia Yuni Artika OYA 

29 Putri Diyah Retnoningsih PDR 

30 Rissaputra R 

31 Selvia Putria Ika Sari SPIS 

32 Siti Rahayu SR 

33 Sri Wahyuningsih SW 

34 Thomas Edi Susanto  TES 

35 Wulan Suci Indera Pertiwi WSIP 

36 Yanuar Dimas Pramudya YDP 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN ANGKET KARAKTERISTIK CARA BERPIKIR PESERTA DIDIK 

Bacalah Setiap Kelompok Kata-kata Berikut Ini dan Tandailah Dua Buah 

Kata yang Paling Baik Menggambarkan Diri Anda 

 

Nama   : ........................................... 

Kelas/No.abs : ........................................... 

1. A.  imajinatif  

B. investigatif  

C. realistis 

D. analitis 

  

2. A.  teratur 

B. mudah beradaptasi 

C. kritis 

D. penuh rasa ingin tahu 

 

3. A.  suka berdebat  

B. langsung pada permasalahan 

C. suka mencipta 

D. suka menghubung-hubungkan 

 

4. A.  personal 

B. praktis 

C. akademis 

D. suka bertualang  

 

5. A.  tepat  

B. fleksibel 

C. sistematis 

D. penemu  

 

6. A.  suka berbagi 

1. teratur 

2. penuh perasaan 

3. mandiri  

 

7. A.  kompetitif 

B. perfeksionis 

C. kooperatif 

D. logis 

 

8. A.  intelektual  

B. sensitif  

C. kerja keras 

D. mau mengambil resiko 

 

9. A.  pembaca 

1. suka bergaul 

2. mampu memecahkan masalah 

3. perencana  

 

10. A.  penghafal  

B. berasosiasi 

C. berpikir mendalam 

D. pemulai  

 

11. A.  pengubah 

B. penilai 

C. spontan 

D. mengharapkan arahan  

 

12. A.  berkomunikasi  

B. menemukan 

C. waspada (hati-hati) 

D. menggunakan nalar  

 

13. A.  suka tantangan 

B. suka berlatih 

C. peduli 

D. memerikasa  

 

14. A.  menyelesaikan pekerjaan 

B. melihat kemungkinan-kemungkian 

C. mendapatkan gagasan-gagasan 

D. menafsirkan  

 

15. A.  mengerjakan 

B. berperasaan 

C. berpikir 

D. bereksperimen
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Jumlahkan jawaban Anda pada kolom I,II,III,IV. Kalikan masing-masing kolom 

dengan 4. Kotak dengan jumlah terbesar menjelaskan dengan cara apa Anda 

paling sering mengolah informasi. 

16. C  D  A  B 

17. A  C  B  D 

18. B  A  D  C 

19. B  C  A  D 

20. A  C  B  D 

21. B  C  A  D 

22. B  D  C  A 

23. C  A  B  D 

24. D  A  B  C 

25. A  C  B  D 

26. D  B  C  A 

27. C  D  A  B 

28. B  D  C  A 

29. A  C  D  B 

30. A  C  B  D 

Jumlah         Jumlah         Jumlah         Jumlah 

    

    I  II  III  IV 

 

V.   x  4  =   Sekuensial Konkret (SK) 

VI.   x  4  =   Sekuensial Abstrak (SA) 

VII.   x  4  =  A Acak Abstrak (AA)  

VIII.  x  4  =   Acak Konkret (AK)  

 

Sumber: DePorter, B.& Hernacki, M.2003.Quantum Learning: Membiasakan 

Belajar Nyaman dan Menyenangkan.Bandung:Kaifa.  
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Nama   : 

Kelas/No.absen  : 

Sekolah  : 

Petunjuk ! 

1. Bacalah baik-baik setiap pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban 

yang tersedia. 

2. Pilihlah pilihan jawaban yang menurut Anda sesuai dengan pikiran dan 

pengalaman Anda, kemudian berilah tanda (√) pada pilihan yang telah 

disediakan. 

3. Jangan terpengaruh oleh jawaban atau pendapat teman Anda, karena 

angket ini bersifat pribadi. 

4. Jawaban Anda tidak akan dinilai benar atau salah dan tidak ada 

hubunganya dengan prestasi belajar Anda, oleh karena itu Anda 

diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh dan jujur. 

Pertanyaan : 

1. Apakah Anda menyukai hal-hal yang praktis? 

a. Ya    b.    Tidak 

2. Apakah Anda termasuk orang yang mudah mengingat fakta-fakta, rumus-

rumus, aturan-aturan, dan informasi tertentu dengan mudah? 

a. Ya    b.    Tidak 

3. Dalam bertindak, Apakah Anda harus menyusun rencana-rencana kegiatan 

yang akan Anda lakukan secara tepat dan teratur? 

a. Ya    b.    Tidak 

4. Jika sedang belajar, Apakah Anda selalu menggunakan catatan? 

a. Ya    b.    Tidak 

5. Jika mendapat tugas, Apakah Anda memilih langsung mengerjakannya? 

a. Ya    b.    Tidak 

6. Jika mendapat tugas, Apakah Anda memilih menunda mengerjakanya? 

a. Ya    b.    Tidak 

7. Apakah Anda menyusun tugas-tugas tersebut secara teratur? 
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a. Ya    b.    Tidak 

8. Apakah Anda selalu mengharapkan arahan yang jelas jika mendapat tugas?  

a.  Ya    b.    Tidak 

9. Apakah Anda selalu berusaha keras untuk mendapatkan kesempurnaan 

dalam setiap mengerjakan tugas? 

a. Ya    b.    Tidak 

10. Apakah Anda menyukai lingkungan yang tenang? 

a. Ya    b.    Tidak 

11. Apakah Anda suka menganalisis informasi-informasi yang Anda peroleh? 

a. Ya    b.    Tidak 

12. Apakah Anda suka mengkritisi sesuatu? 

a. Ya    b.    Tidak 

13. Apakah Anda selalu memperhatikan akademis? 

a. Ya     b.    Tidak 

14. Apakah Anda suka berdebat? 

a. Ya    b.    Tidak 

15. Apakah Anda senang membaca? 

a. Ya    b.    Tidak 

16. Apakah Anda menyukai hal-hal yang teratur rapi? 

a. Ya    b.    Tidak 

17. Apakah Anda selalu menaati aturan yang berlaku? 

a. Ya    b.    Tidak 

18. Jika mendapat tugas, Apakah Anda suka mengerjakannya secara individu? 

a. Ya    b.    Tidak 

19. Jika mendapat tugas, Apakah Anda suka mengerjakannya secara kelompok? 

a. Ya   b.    Tidak 

20. Apakah Anda senang menilai orang lain? 

a. Ya    b.    Tidak 

21. Apakah Anda suka berkhayal? 

a. Ya    b.    Tidak 
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22. Apakah Anda menyerap informasi-informasi yang Anda peroleh dalam 

waktu yang lama? 

a. Ya    b.    Tidak 

23. Apakah Anda mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru? 

b. Ya    b.    Tidak 

24. Apakah Anda mudah bergaul dengan orang lain? 

a. Ya    b.    Tidak 

25. Apakah Anda suka bekerjasama dengan orang lain? 

a. Ya    b.    Tidak 

26. Apakah Anda suka menafsirkan informasi yang Anda peroleh? 

a. Ya    b.    Tidak 

27. Apakah emosi dan perasaan memengaruhi konsentrasi Anda dalam 

bertindak? 

a. Ya    b.    Tidak 

28. Apakah Anda peduli dengan orang-orang di sekitar? 

a. Ya    b.    Tidak 

29. Apakah Anda merasa dibatasi ketika berada di lingkungan yang sangat 

teratur? 

a. Ya    b.    Tidak 

30. Apakah Anda selalu merasa ingin tahu terhadap hal-hal yang baru? 

a. Ya    b.    Tidak 

31. Apakah Anda suka bertualang?  

a. Ya    b.    Tidak 

32. Apakah Anda senang bereksperimen? 

a. Ya    b.    Tidak 

33. Apakah Anda suka melakukan pendekatan coba-salah? 

a. Ya    b.    Tidak 

34. Apakah Anda senang mendapatkan pengalaman baru?  

a. Ya    b.    Tidak 

35. Apakah Anda menyukai tantangan?  

a. Ya    b.    Tidak 
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36. Apakah Anda lebih mementingkan proses daripada hasil?  

a. Ya    b.    Tidak 

37. Apakah Anda lebih mementingkan hasil daripada proses?  

a. Ya    b.    Tidak 

38. Apakah Anda senang mengerjakan segala sesuatu dengan cara Anda 

sendiri?  

a. Ya    b.    Tidak 

39. Apakah waktu merupakan prioritas bagi Anda? 

a. Ya    b.    Tidak 

40. Apakah Anda sering menyelesaikan tugas tepat waktu? 

a. Ya    b.    Tidak
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Lampiran 4 

LEMBAR VALIDASI ANGKET KARAKTERISTIK CARA BERPIKIR 
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Lampiran 5 

HASIL PENGISIAN ANGKET KARAKTERISTIK CARA BERPIKIR 

 

No Subjek Kode 
Jumlah Skor 

Simpulan 
SK SA AA AK 

1 Adhetya Ezza D. AED 6 8 10 4 Acak Abstrak (AA) 

2 Afina Damayanti AD 8 10 5 6 Sekuensial Abstrak (SA) 

3 Alfin Sanjaya AS 7 8 10 5 Acak Abstrak (AA) 

4 Amat Aripin AA 9 2 10 4 Acak Abstrak (AA) 

5 Ana Yulio AY 8 5 6 10 Acak Konkret (AK) 

6 Anggu Septia AS 11 6 7 6 Sekuensial Konkret (SK) 

7 Aprilia Andriani AA 9 8 8 5 Sekuensial Konkret (SK) 

8 Ardi Ramdani AR 12 10 5 3 Sekuensial Konkret (SK) 

9 Astrilia N.P.M ANPM 8 10 5 6 Sekuensial Abtrak  (SA) 

10 Chandra A.P CAP 9 6 7 8 Sekuensial Konkret (SK) 

11 Diah Ayu P.A. DAPA 10 7 7 6 Sekuensial Konkret (SK) 

12 Dwi Wanda S. DWS 10 8 7 5 Sekuensial Konkret (SK) 

13 Elza Pundiana EP 10 8 9 3 Sekuensial Konkret (SK) 

14 Frendik H. FH 13 6 5 5 Sekuensial Konkret (SK) 

15 Gilang Prayuda GP 10 5 8 7 Sekuensial Konkret (SK) 

16 Galih Ari P. GAP 8 5 9 8 Acak Abstrak (AA) 

17 Hamdalah O.K HOK 10 6 6 8 Sekuensial Konkret (SK) 

18 Ifan Jodhi I. IJI 12 5 7 6 Sekuensial Konkret (SK) 

19 Imanuel M. IM 7 4 9 10 Acak Konkret (AK) 

20 Ipung Teguh N. ITN 11 7 9 3 Sekuensial Konkret (SK) 

21 Ita Farika IF 10 6 7 7 Sekuensial Konkret (SK) 

22 Jerra M.A. JMA 5 7 10 7 Acak Abstrak (AA) 

23 Kharisma I.N. KIN 7 7 10 6 Acak Abstrak (AA) 

24 Kresna Ilyasa KI 11 9 5 5 Sekuensial Konkret (SK) 

25 Laura Fitrian Y. LFY 12 5 7 6 Sekuensial Konkret (SK) 
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26 NormaDwi H. NDH 9 8 7 6 Sekuensial Konkret (SK) 

27 Nunuk Nugroho NN 7 6 8 9 Acak Konkret (AK) 

28 Oktafia Yuni A. OYA 10 9 6 5 Sekuensial Konkret (SK) 

29 Putri Dyah R. PDR 7 9 7 7 Sekuensial Abtrak (SA) 

30 Rissaputra R 11 5 8 6 Sekuensial Konkret (SK) 

31 Selvia Putri I.S SPIS 12 6 5 6 Sekuensial Konkret (SK) 

32 Siti Rahayu  SR 9 8 7 6 Sekuensial Konkret (SK) 

33 Sri Wahyuningsih SW 12 6 3 9 Sekuensial Konkret (SK) 

34 Thoma Edi S. TES 10 5 9 6 Sekuensial Konkret (SK) 

35 Wulan Suci I.P. WSIP 11 4 9 5 Sekuensial Konkret (SK) 

36 Yanuar Dimas P. YDP 13 5 8 4 Sekuensial Konkret (SK) 

 

Keterangan :  

Peserta didik yang ditandai warna kuning adalah subjek wawancara kemampuan 

representasi matematis.  
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KISI KISI SOAL UJI COBA TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Waktu   : 80 menit 

Banyak/Bentuk Soal : 8 butir/Uraian 

 

Kompetensi Dasar Materi 
Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Kemampuan 

yang Diukur 

No 

Butir 

Soal 

3.9     Menentukan luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma, dan 

limas 

 

Kubus dan 

Balok 

 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Menghitung luas permukaan 

kubus jika diketahui panjang 

rusuk kubus. 

Pemahaman 

Konsep 
1 

Menghitung luas permukaan 

balok jika diketahui panjang, 

lebar dan tinggi balok. 

Pemahaman 

konsep 
4 

L
am

p
iran

 6
 

1
5
4
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Menghitung volume 

kubus dan balok 

Menghitung perbandingan 

volume kubus dan balok jika 

diketahui ukuran kubus dan 

balok  

Pemahaman 

Konsep 
3 

Menghitung volume kotak 

wadah kue berbentuk kubus 

jika diketahui panjang rusuk 

kubus 

Pemahaman 

Konsep 
8 

Menggunakan rumus 

luas permukaan kubus 

dan balok untuk 

menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Menghitung luas permukaan 

balok jika diketahui volume, 

panjang, dan lebar balok 

Pemecahan 

Masalah 
6 

Menghitung tinggi kotak 

berbentuk balok jika diketahui 

luas permukaan, panjang, dan 

lebar kotak 

Pemecahan 

Masalah 
2 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

Menghitung volume air dalam 

bak mandi yang berbentuk 

Pemecahan 

Masalah 
5 

1
5
5
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untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

balok jika diketahui panjang, 

lebar, dan tinggi bak mandi 

Menghitung volume akuarium 

berbentuk kubus jika diketahui 

luas permukaan akuarium 

tersebut 

Pemecahan 

Masalah 
7 

1
5
6
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Lampiran 7 

SOAL UJI COBA 

TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu  : 80 menit  

Petunjuk! 

1. Tulis identitas diri Anda dengan lengkap (Nama, Kelas dan Nomor Absen). 

2. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

3. Kerjakan butir soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. 

4. Kerjakan secara mandiri dan jujur.  

5. Periksa jawaban Anda terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Guru. 

1. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah luas permukaan kubus 

tersebut! 

2. Sebuah kotak berbentuk balok mempunyai luas permukaan 376 cm
2
. Jika 

panjang rusuk kotak tersebut 10 cm dan lebarnya 6 cm, maka hitunglah tinggi 

kotak tersebut! 

3. Sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm, sedangkan sebuah balok berukuran (7 x 5 

x 4) cm. Tentukan perbandingan paling sederhana dari volume kubus dan balok! 

4. Sebuah kotak berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 23 cm, lebar 10 cm, 

dan tinggi 15 cm. Hitunglah luas permukaan kotak tersebut! 

5. Sebuah bak mandi berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 100 cm, lebar 

50 cm dan tinggi 60 cm berisi air penuh. Berapakah volume air dalam bak mandi 

tersebut? 

6. Sebuah balok mempunyai volume 2560 cm
3
 dengan ukuran panjang 20 cm dan 

lebar 16 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut!    

7. Sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai luas permukaan 15.000 cm
2
. 

Hitunglah volume akuarium tersebut! 

8. Hitunglah volume sebuah kotak wadah kue berbentuk kubus yang memiliki 

panjang rusuk 15 cm!
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Lampiran 8 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL UJI TES COBA KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

No Kunci Jawaban 

1 Diketahui : panjang rusuk kubus = 6 cm 

Ditanya    : Luas permukaan kubus  

Selesaian  : 

Misal panjang rusuk kubus s, maka : 

     Lperm.Kubus  = 6 x s x s 

 Lperm.Kubus  = 6 x 6 x 6 

 Lperm.Kubus  = 216 

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 216 cm
2 

2 Diketahui : L.perm Balok = 376 cm
2
 

 Panjang kotak = 10 cm,  lebar kotak = 6 cm 

Ditanya    : Tinggi kotak yang berbentuk balok 

Selesaian : 

Misalkan panjang kotak = p,  lebar kotak = l,  tinggi kotak = t 

 Lperm.Balok  = 2 {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

         376  = 2 {(10 x 6) + (10 x t) + (6 x t)} 

     376  = 2 (60 + 10t + 6t) 

     376  = 2 (60 + 16t) 

     376  = 120 + 32t 

     256 = 32t 

       8   = t 

Jadi tinggi kotak yang berbentuk balok tersebut adalah 8 cm 

3 Diketahui :  Panjang rusuk kubus = 5 cm 

  Panjang balok = 7 cm, Lebar balok = 5 cm  

  Tinggi balok   = 4 cm 

Ditanya    : Perbandingan volume kubus dan balok  

Selesaian  : 
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Menghitung volume kubus dan balok  

Volume Kubus = rusuk x rusuk x rusuk 

 V.Kubus      = 5 x 5 x 5 

 V.Kubus      = 125 

Jadi volume kubus tersebut adalah 125 cm
3 

 

Volume Balok = panjang x lebar x tinggi 

 V.Balok      = 7 x 5 x 4 

 V.Balok      = 140 

Jadi volume balok tersebut adalah 140 cm
3 

 

Perbandingan volume kubus dan balok adalah    
       

        
= 

 2 

   
 

                                                                          
       

        
= 

2 

2 
 

Jadi, perbandingan volume kubus dan balok tersebut adalah 25 : 28 

4 Diketahui :  Panjang balok = 23 cm 

  Lebar balok = 10 cm 

  Tinggi balok = 15 cm 

Ditanya : Luas permukaan kotak yang berbentuk balok  

Selesaian : 

Misalkan :  Panjang balok = p , Lebar balok = l, Tinggi balok = t 

Luas permukaan balok = L 

Sehingga,  

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

= 2 {(23 x 10) + (23 x 15) + (10 x 15)} 

= 2 {230 + 345 + 150} 

= 2 x 725 

= 1450 

Jadi luas permukaan kotak yang berbentuk balok tersebut adalah 1450 cm
2
 

5 Diketahui : Panjang bak mandi = 100 cm 

 Lebar bak mandi    = 50 cm 

 Tinggi bak mandi   = 60 cm 

Ditanya   : Volume air dalam bak mandi  
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Selesaian : 

Misalkan panjang bak mandi = p, lebar bak mandi = l 

                tinggi bak mandi    = t 

jelas,     V = p x l x t 

         V = 100 x 50 x 60 

         V = 300.000 

Jadi volume air dalam bak mandi adalah 300.000 cm
3
   

6 Diketahui : panjang balok = 20 cm 

 Lebar balok      = 16 cm 

 V.balok            = 2560 cm
3
 

Ditanya    : Luas permukaan balok 

Selesaian  : 

Misalkan panjang balok = p, lebar balok = l,  tinggi balok = t 

Sebelum menghitung luas permukaan, kita hitung dulu tinggi balok. 

Jelas, V  = p x l x t 

 2560 = 20 x 16 x t 

 2560 = 320t 

        t = 
2   

 2 
  

        t = 8 

Tinggi balok tersebut adalah 8 cm, selanjutnya kita tentukan luas 

permukaannya. 

          L.perm Balok  = 2 {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

      L.perm Balok  = 2 {(20 x 16) + (20 x 8) + (16 x 8)} 

      L.perm Balok  = 2 {320 + 160 + 128} 

      L.perm Balok  = 2 x 608 

      L.perm Balok  = 1216 

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1216 cm
2
 

7 Diketahui : L.perm akuarium = 15.000 cm
2
 

Ditanya    : Volume akuarium  

Selesaian  : 
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Sebelum menghitung volume akuarium, maka kita harus menghitung 

panjang rusuk akuarium terlebih dahulu. 

Misal panjang rusuk akuarium adalah s,  

Jelas,   L  = 6 x s x s 

 15.000 = 6 x s
2
 

         s
2
 = 
     

 
 

         s
2
 = 2.500 

        s   = √     

        s   = 50 

panjang rusuk akuarium tersebut adalah 50 cm, selanjutnya kita hitung 

volume akuarium 

jelas, V = s x s x s 

     V = 50 x 50 x 50 

     V = 125.000
 

Jadi volume akuarium tersebut adalah 125.000 cm
3
 

8 Diketahui :  Panjang rusuk wadah kue yang berbentuk kubus = 15 cm 

Ditanya    : volume kotak wadah kue yang berbentuk kubus  

Selesaian  : 

Volume Kubus = rusuk x rusuk x rusuk 

 V.Kubus      = 15 x 15 x 15 

 V.Kubus      = 3375 

Jadi volume kotak wadah kue tersebut adalah 3375 cm
3
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No Langkah Penyelesaian Skor Respon Peserta Didik pada masalah 

1 Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut! 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung Luas Permukaan 

Kubus  

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dan mendapatkan solusi akhir secara benar 

2 

 

Sebuah kotak berbentuk balok mempunyai luas permukaan 376 cm
2
. Jika panjang rusuk kotak tersebut 10 cm dan lebarnya 6 

cm, maka hitunglah tinggi kotak tersebut! 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung Luas Permukaan 

Balok 

  

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Menulis rumus luas permukaan balok dengan benar tetapi tidak melakukan 

perhitungan 

1
6
2
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4 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

6 Melakukan perhitungan dan mendapatkan solusi akhir secara benar 

3 Sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm, sedangkan sebuah balok berukuran (7 x 5 x 4) cm. Tentukan perbandingan paling 

sederhana dari volume kubus dan balok 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung perbandingan paling 

sederhana dari volume kubus dan 

balok 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada tahap mencari volume kubus atau 

balok tetapi solusinya salah  

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar sampai tahap mencari volume kubus 

dan balok tetapi tidak melanjutkan menghitung perbandingan volume kubus dan 

balok 

6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai tahap menghitung perbandingan 

volume dari kubus dan balok tetapi solusi akhir salah 

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

akhir secara benar 

1
6
3
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4 Sebuah kotak berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 23 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Hitunglah luas permukaan 

kotak tersebut! 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung luas permukaan 

kotak yang berbentuk balok 

 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dan mendapatkan solusi akhir secara benar 

5 

 

Sebuah bak mandi berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm dan tinggi 60 cm berisi air penuh. 

Berapakah volume air dalam bak mandi tersebut? 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung volume air dalam bak 

mandi yang berbentuk kubus 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

1
6
4
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akhir secara benar 

6 

 

Sebuah balok mempunyai volume 2560 cm
3
 dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 16 cm. Hitunglah luas permukaan balok 

tersebut!    

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung Luas Permukaan 

Balok 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada tahap mencari tinggi balok 

berdasarkan volume yang diketahui tetapi solusinya salah 

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar sampai tahap mencari tinggi balok 

tetapi tidak melanjutkan menghitung luas permukaan balok 

6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai tahap menghitung luas permukaan 

balok tetapi solusi akhir salah 

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

akhir secara benar 

7 

 

Sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai luas permukaan 15.000 cm
2
. Hitunglah volume akuarium tersebut! 

Memahami soal dengan menulis 0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1
6
5
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apa yang diketahui dan ditanya 1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung volume akuarium 

yang berbentuk kubus 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada tahap mencari panjang rusuk 

akuarium berbentuk kubus berdasarkan luas permukaan yang diketahui tetapi 

solusinya salah  

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar sampai tahap mencari panjang rusuk 

akuarium tetapi tidak melanjutkan menghitung volume akuarium 

6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai tahap menghitung volume 

akuarium tetapi solusi akhir salah  

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

akhir secara benar 

8 Hitunglah volume sebuah kotak wadah kue berbentuk kubus yang memiliki panjang rusuk 15 cm! 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung luas permukaan 0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

1
6
6
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kotak yang berbentuk balok 

  

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dan mendapatkan solusi akhir secara benar 

 

         ℎ  =
                   

             
    

1
6
7
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ANALISIS HASIL UJI COBA TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

No Kode PD 
Butir Soal (X) Jumlah 

(Y) 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-1 6 2 8 6 4 10 4 6 46 

2 UC-2 6 4 8 6 6 6 4 6 46 

3 UC-3 6 2 2 6 6 6 2 4 34 

4 UC-4 4 2 2 4 4 4 4 4 28 

5 UC-5 0 0 2 4 4 4 2 2 18 

6 UC-6 4 8 8 4 6 10 10 4 54 

7 UC-7 6 2 4 4 6 6 2 4 34 

8 UC-8 6 2 8 6 6 4 8 6 46 

9 UC-9 6 2 8 4 6 10 2 4 42 

10 UC-10 6 2 10 6 6 10 10 6 56 

11 UC-11 6 2 8 6 6 4 2 4 38 

12 UC-12 6 2 10 6 6 10 10 6 56 

13 UC-13 6 2 8 4 6 10 2 6 44 

14 UC-14 4 2 4 6 4 4 4 4 32 

15 UC-15 6 2 8 6 6 4 10 6 48 

16 UC-16 6 2 10 6 6 10 10 6 56 

17 UC-17 4 2 10 6 6 10 6 6 50 

18 UC-18 6 2 8 6 4 4 2 4 36 

L
am

p
iran

 9
 

1
6
8
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19 UC-19 6 2 10 6 6 8 10 6 54 

20 UC-20 6 4 8 6 6 4 10 6 50 

21 UC-21 2 0 2 4 6 2 2 6 24 

22 UC-22 6 2 10 4 4 4 6 4 40 

23 UC-23 6 2 10 4 6 4 4 2 38 

24 UC-24 6 2 8 4 4 6 2 4 36 

25 UC-25 4 2 4 4 6 4 4 4 32 

26 UC-26 4 2 4 4 4 4 4 4 30 

27 UC-27 4 2 4 4 4 4 2 2 26 

28 UC-28 6 2 8 6 6 4 2 4 38 

29 UC-29 4 2 2 4 2 2 0 4 20 

30 UC-30 6 6 10 6 6 10 2 6 52 

31 UC-31 6 4 8 6 6 4 6 6 46 

32 UC-32 6 2 8 6 6 4 2 6 40 

33 UC-33 2 0 2 4 0 2 2 4 16 

34 UC-34 6 6 10 6 6 10 10 6 60 

35 UC-35 6 4 10 6 4 10 2 6 48 

36 UC-36 2 0 2 4 2 2 2 4 18 

VALIDITAS 
Validitas 0,72 0,64 0,88 0,64 0,68 0,77 0,73 0,67  

Kriteria Valid  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid  

RELIABILITAS 

  
2 2,3 2,63 8,97 0,99 2,11 8,55 10,6 1,62  

  
2 141,06 

Reliabilitas  0,88 

Kriteria  Reliabel 

1
6
9
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TARAF 

KESUKARAN 

 ̅ skor 5,06 2,39 6,83 5,11 5,06 5,94 4,61 4,78 

 

Skor Maks 6 8 10 6 6 10 10 6 

p 0,84 0,30 0,68 0,85 0,84 0,59 0,46 0,80 

Kriteria  Mudah  Sukar  Sedang  Mudah  Mudah  Sedang  Sedang  Mudah   

DAYA 

PEMBEDA 

 ̅ atas 5,6 3,6 9,4 5,8 6 8,6 8,8 5,8 

 ̅ bawah 3 1,2 2,8 4,2 3,6 3,2 2,6 3,8 

Skor Maks 6 8 10 6 6 10 10 6 

D 0,43 0,30 0,66 0,27 0,40 0,54 0,62 0,33 

Kriteria  
Sangat 

Baik 
Baik  

Sangat 

Baik 
Cukup  Baik  

Sangat 

Baik 

Sangat 

Baik 
Baik  

Keterangan Dipakai  Dipakai  Dipakai  Dibuang  Dipakai  Dipakai  Dipakai  Dibuang  

1
7
0
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1. Contoh Perhitungan Validitas Butir 1  

No Kode PD X Y X
2 

XY Y
2 

1 UC-1 6 46 36 276 2116 

2 UC-2 6 46 36 276 2116 

3 UC-3 6 34 36 204 1156 

4 UC-4 4 28 16 112 784 

5 UC-5 0 18 0 0 324 

6 UC-6 4 54 16 216 2916 

7 UC-7 6 34 36 204 1156 

8 UC-8 6 46 36 276 2116 

9 UC-9 6 42 36 252 1764 

10 UC-10 6 56 36 336 3136 

11 UC-11 6 38 36 228 1444 

12 UC-12 6 56 36 336 3136 

13 UC-13 6 44 36 264 1936 

14 UC-14 4 32 16 128 1024 

15 UC-15 6 48 36 288 2304 

16 UC-16 6 56 36 336 3136 

17 UC-17 4 50 16 200 2500 

18 UC-18 6 36 36 216 1296 

19 UC-19 6 54 36 324 2916 

20 UC-20 6 50 36 300 2500 

21 UC-21 2 24 4 48 576 

22 UC-22 6 40 36 240 1600 

23 UC-23 6 38 36 228 1444 

24 UC-24 6 36 36 216 1296 

25 UC-25 4 32 16 128 1024 

26 UC-26 4 30 16 120 900 

27 UC-27 4 26 16 104 676 

28 UC-28 6 38 36 228 1444 

29 UC-29 4 20 16 80 400 

30 UC-30 6 52 36 312 2704 

31 UC-31 6 46 36 276 2116 

32 UC-32 6 40 36 240 1600 

33 UC-33 2 16 4 32 256 

34 UC-34 6 60 36 360 3600 

35 UC-35 6 48 36 288 2304 

36 UC-36 2 18 4 36 324 

JUMLAH 182 1432 1004 7708 62040 



172 
 

 
 

    =
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ )
 
} * ∑   (∑ )

 
+ 

 

    =
              2      2

√*           (  2 + *      2     (   2 + 
 

    =       (valid) 

2. Reliabilitas  

a. Contoh Perhitungan Varians Butir 1 
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b. Varians Total 
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=      6     

    = (
 

   
) (  
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3. Contoh Perhitungan Taraf Kesukaran Butir 1  

  =
                      

              
=
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=

   

  

 
=       (          ) 

4. Contoh Perhitungan Daya Pembeda Butir 1  

  =
(                       )   (                        )

              
 

  =
      

  
 

  =       (sangat baik) 
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REKAP HASIL UJI COBA TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

  

Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

Menghitung luas 

permukaan kubus 

dan balok 

Menghitung luas 

permukaan kubus jika 

diketahui panjang rusuk 

kubus 

1 Valid 

Reliabel 

Mudah 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

Menghitung luas 

permukaan balok jika 

diketahui panjang, lebar 

dan tinggi balok 

4 Valid Mudah  Cukup  Tidak Dipakai 

Menghitung volume 

kubus dan balok 

Menghitung 

perbandingan volume 

kubus dan balok jika 

diketahui ukuran kubus 

dan balok 

3 Valid Sedang 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

Menghitung volume 8 Valid Mudah  Baik  Tidak Dipakai 

1
7
3
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kotak wadah kue 

berbentuk kubus jika 

diketahui panjang rusuk 

kubus 

Menggunakan 

rumus luas 

permukaan kubus 

dan balok untuk 

menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Menghitung luas 

permukaan balok jika 

diketahui volume, 

panjang, dan lebar balok 

6 Valid Sedang 
Sangat 

Baik 
Dipakai 

Menghitung tinggi kotak 

berbentuk balok jika 

diketahui luas permukaan, 

panjang, dan lebar kotak 

2 Valid Sukar Baik Dipakai 

Menggunakan 

rumus volume 

kubus dan balok 

untuk 

menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Menghitung volume air 

dalam bak mandi yang 

berbentuk balok jika 

diketahui panjang, lebar, 

dan tinggi bak mandi 

5 Valid Mudah Baik Tidak Dipakai 

Menghitung volume 

akuarium berbentuk 
7 Valid Sedang 

Sangat 

Baik 
Dipakai 

1
7
4
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kubus jika diketahui luas 

permukaan akuarium 

tersebut 

 

1
7
5
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KISI KISI SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Representasi 
Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

No 

Butir 

Soal 

3.9     Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

 

Kubus dan 

Balok 

 

Visual :  

Membuat gambar 

bangun geometri untuk 

menjelaskan masalah dan 

memfasilitasi 

penyelesaian 

 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat membuat 

sketsa balok jika diketahui 

volume balok dan  

kemungkinan ukuran panjang, 

lebar dan tingginya. 

1b 

Menghitung volume 

kubus dan balok 

Peserta didik dapat membuat 

gambar kubus jika diketahui 

panjang rusuk kubus 

diperpanjang menjadi dua kali 

panjang rusuk semula. 

2a 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

Peserta didik dapat membuat 

gambar kubus dan balok jika 

diketahui luas alas dan tinggi 

3 

L
am

p
iran

 1
0

 

1
7
6
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suatu permasalahan dari kubus dan balok sama. 

Menghitung luas 

permukaan kubus  dan 

balok 

Peserta didik dapat membuat 

sketsa balok jika diketahui 

perbandingan ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi balok 

6b 

Menghitung volume 

kubus  dan balok 

Simbolik : 

1. Membuat 

persamaan atau model 

matematis dari 

representasi yang 

diberikan  

Menghitung volume 

kubus  dan balok 

Peserta didik dapat membuat 

persamaan untuk menentukan 

volume kubus jika panjang 

rusuk kubus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang rusuk 

semula. 

2a 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Peserta didik dapat membuat 

persamaan untuk menentukan 

luas permukaan kubus jika 

panjang rusuk kubus 

diperpanjang menjadi dua kali 

panjang rusuk semula. 

2b 

1
7
7
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Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat membuat 

persamaan dari volume kubus 

dan balok jika diketahui luas 

alas dan tinggi dari kubus dan 

balok sama. 

3 

2. Penyelesaian 

masalah dengan 

melibatkan ekspresi 

matematis. 

 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat menentukan 

kemungkinan ukuran panjang 

dan tinggi balok jika diketahui 

volum dan lebar balok. 

1a 

Menggunakan luas 

permukaan kubus dan 

balok untuk 

menyelesaikan masalah.  

Peserta didik dapat menentukan 

luas permukaan kotak yang 

berbentuk kubus untuk 

mengetahui banyak kertas 

minimum pembungkus kotak 

jika diketahui panjang rusuk 

kubus. 

4 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

Peserta didik dapat menentukan 

volume akuarium yang 

berbentuk balok untuk 

5 

1
7
8
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suatu permasalahan mengetahui banyaknya 

pengisian akuarium jika 

diketahui ukuran akuarium. 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Peserta didik dapat menentukan 

luas permukaan dan volume 

balok jika diketahui 

perbandingan ukuran balok 

6a 

Menghitung volume 

kubus dan balok 

Verbal : 

1. Menulis interpretasi 

dari suatu 

representasi. 

 

Menghitung volume 

kubus  dan balok 

Peserta didik dapat menuliskan 

interpretasi atas jawaban yang 

diperoleh tentang volume 

kubus jika panjang rusuk kubus 

diperpanjuang menjadi dua kali 

panjang rusuk semula. 

2a 

Menghitung luas 

permukaan kubus  dan 

balok 

Peserta didik dapat menuliskan 

interpretasi atas jawaban yang 

diperoleh tentang luas 

permukaan kubus jika panjang 

2b 

1
7
9
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rusuk kubus diperpanjuang 

menjadi dua kali panjang rusuk 

semula. 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat menuliskan 

alasan dari jawaban yang 

diberikan. 
3 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Peserta didik dapat menuliskan 

interpretasi atas jawaban yang 

diperoleh tentang luas 

permukaan dan volume balok 

jika perbandingan ukuran balok 

II adalah dua kalinya 

perbandingan ukuran balok I 

6a Menghitung volume 

kubus dan balok 

2. Menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 

masalah matematis 

dengan kata-kata. 

Menggunakan rumus 

luas permukaan kubus 

dan balok untuk 

menyelesaikan masalah. 

Peserta didik dapat menuliskan 

langkah-langkah untuk 

menentukan banyaknya kertas 

minimum yang diperlukan 

untuk membungkus kotak 

4 

1
8
0
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hadiah yang berbentuk kubus 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat menuliskan 

langkah-langkah untuk 

menentukan banyaknya 

pengisian akuarium yang 

berbentuk balok. 

5 

1
8
1
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Lampiran  11 

SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Alokasi Waktu  : 80 menit 

Petunjuk! 

1. Tulis identitas diri Anda dengan lengkap (Nama, Kelas dan Nomor Absen). 

2. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

3. Kerjakan butir soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. 

4. Kerjakan secara mandiri dan jujur.  

5. Periksa jawaban Anda terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Guru. 

1. Sebuah balok memiliki volume 60000 cm
3
 dengan ukuran lebarnya 50 cm. 

a. Buatlah kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok tersebut. 

b. Buatlah sketsa balok tersebut untuk memperjelas jawabanmu pada poin (a) 

2. a. Apa yang terjadi terhadap volume sebuah kubus jika panjang rusuknya 

menjadi dua kali panjang rusuk semula? Jelaskan jawabanmu dan sertakan 

gambar untuk memperjelas jawabanmu! 

b. Apa yang terjadi pula terhadap luas permukaan kubus tersebut? Jelaskan 

jawabanmu! 

3. Jika diketahui luas alas suatu kubus dan balok sama serta tingginya juga 

sama, apakah volume dari kubus dan balok tersebut juga sama? Jelaskan 

jawabanmu dengan memberikan alasan dan berikan contoh beserta 

gambarnya! 

4. Vina ingin memberi hadiah kepada adik perempuannya. Hadiah tersebut 

dimasukan ke dalam sebuah kotak berbentuk kubus dengan ukuran panjang 

rusuknya 20 cm. Vina ingin membeli kertas pembungkus untuk melapisi 

kotak tersebut pada bagian luarnya agar terlihat menarik. Di toko tersedia 

kertas bermotif batik dengan luas 1500 cm
2
/lembar dan kertas bermotif 
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pelangi dengan luas 2800 cm
2
/lembar, tetapi Vina hanya ingin menggunakan 

satu jenis kertas untuk membungkus kotak hadiah tersebut. 

a. Jika kamu sebagai Vina, kertas mana yang kamu pilih? 

b. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, tentukan banyak kertas minimum 

yang diperlukan untuk membungkus kotak tersebut! Jelaskan langkah-

langkahmu dengan kata-katamu sendiri!  

5. Ali mempunyai akuarium berbentuk balok dengan bagian dalamnya memiliki 

ukuran (50 x 30 x 30) cm. Akuarium tersebut akan diisi 
 

 
 bagian dengan air. 

Di rumah tersedia jerigen berwarna putih yang dapat menampung air 

sebanyak 5 liter dan jerigen berwarna biru yang dapat menampung air 

sebanyak 10 liter. Ali hanya akan menggunakan salah satu dari jerigen 

tersebut untuk mengisi akuariumnya. 

a. Jika kamu sebagai Ali, jerigen manakah yang akan kamu gunakan untuk 

mengisi akuarium? 

b. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, berapa kali pengisian agar akuarium 

tersebut terisi air sebanyak 
 

 
 bagian? Jelaskan langkah-langkahmu dengan 

kata-katamu sendiri! 

6. Balok I mempunyai perbandingan ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-

turut 3:2:1 dan balok II mempunyai perbandingan ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi yaitu dua kali dari balok I.  

a. Apakah besar luas permukaan dan volume balok II tersebut adalah dua 

kali luas permukaan dan volume balok I? Jelaskan jawabanmu! 

b. Buatlah sketsa balok tersebut untuk memperjelas jawabanmu pada poin 

(a) 
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Lampiran 12 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No Uraian Penyelesaian 
Aspek 

kemampuan 

Representasi 

1 Diketahui : Volume Balok = 6000 cm
3
,  Lebar balok  = 50 m 

Ditanya    :  

a. Kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

b. Sketsa balok berdasarkan jawaban pada poin (a) 

Selesaian  : 

Alternatif jawaban pertama : 

a. Kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

Misal : panjang balok  = p , Lebar balok     = l 

           Tinggi balok    = t  , Volume balok  = V 

Jelas ,         V = p x l x t 

       60000 = p x 50 x t  

       1200   = p x t 

Jelas p x t balok adalah 1200 cm
2
 

Jadi kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

adalah 60 cm dan 20 cm  

b. Sketsa balok   

     

 

 

 

   

 

Alternatif jawaban kedua : 

a. Kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

Misal : panjang balok  = p , Lebar balok    = l 

           Tinggi balok    = t , Volume balok  = V 

Jelas ,         V = p x l x t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

60 cm 

50 cm 

20 cm 
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       60000 = p x 50 x t  

       1200   = p x t 

Jelas p x t balok adalah 1200 cm
2
 

Jadi kemungkinan ukuran panjang dan lebar balok 

adalah 40 cm dan 30 cm  

b. Sketsa balok   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

2 Diketahui : panjang rusuk sebuah kubus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula 

Ditanya  : 

a. Volume kubus setelah panjang rusuk diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula 

b. Luas permukaan kubus setelah panjang rusuk 

diperpanjang menjadi dua kali panjang semula 

Selesaian :. 

a. Jelas panjang rusuk semula = s dan volum semula = V.1 

Jelas V.1 = s x s x s = s
3 
 

Panjang rusuk setelah diperpanjang = 2s, volum akhir = 

V.2 

Jelas V.2 = 2s x 2s x 2s = 8 s
3
  

Jelas bahwa jika panjang rusuk sebuah kardus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula, maka besar volume kardus 

tersebut juga akan berubah menjadi delapan kali lebih besar 

dari volume semula. 

Jika diilustrasikan dengan gambar 

                             

                          =  kubus dengan panjang rusuk s 
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C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 cm 

50 cm 

30 cm 

s 
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                            =  kubus dengan panjang rusuk 2s 

 

 

b. Jelas panjang rusuk semula = s dan luas permukaan 

semula = L.1 

Jelas L.1 = 6 x s x s = 6 s
2 
 

Panjang rusuk setelah diperpanjang = 2s, luas permukaan 

akhir = L.2 

Jelas L.2 = 6 x 2s x 2s = 24 s
2
  

Jelas bahwa jika panjang rusuk sebuah kardus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula, maka besar luas permukaan 

kardus tersebut juga akan berubah menjadi empat kali lebih 

besar dari luas permukaan semula. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

3 Diketahui : luas alas dan tinggi dari kubus dan balok adalah sama  

Ditanya    : apakah volume dari kubus dan balok juga sama 

Selesaian :  

 Jelas volumenya sama karena konsep volume adalah luas alas 

dikalikan dengan tinggi. 

Contoh : 

 

 

   Kubus di atas memiliki panjang rusuk 6 cm. 

Misal panjang rusuk adalah s,  

Jelas luas alas = s x s 

 luas alas    = 6 x 6 

 luas alas    = 36 

Jelas Volum = s x s x s 

   Volum   = 6 x 6 x 6 

   Volum   = 216 

Jadi luas alas dan volum kubus berturut-turut masing-masing 

adalah 36 cm
2
 dan 216 cm

3 
 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2s 
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   Balok di atas memiliki panjang 9 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 

cm. 

Misal panjang balok = p , lebar balok = l dan tinggi balok = t,  

Jelas luas alas = p x l 

 luas alas    = 9 x 4 

 luas alas    = 36 

Jelas Volum = p x l x t 

   Volum   = 9 x 4 x 6 

   Volum   = 216 

Jadi luas alas dan volum balok berturut-turut masing-masing 

adalah 36 cm
2
 dan 216 cm

3
 

Dari contoh di atas jelas bahwa jika luas alas dan tinggi dari 

suatu kubus dan balok adalah sama maka volumenya juga sama. 

 

 

4 Diketahui :  

Panjang rusuk kubus = 20 cm
2 
 

Luas kertas bermotif batik = 1500 cm
2
/lembar 

Luas kertas bermotif pelangi = 2800 cm
2
/lembar 

Ditanya :  a. kertas pembungkus yang dipilih 

b. banyak kertas minimum yang diperlukan untuk 

membungkus kotak  

Selesaian : 

Alternatif jawaban pertama : 

a. Kertas bermotif batik 

b. Untuk mengetahui banyak kertas minimum pembungkus 

kotak maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mencari luas permukaan permukaan kotak yang 

berbentuk kubus 

Misal panjang rusuk kubus adalah s, 

Jelas Luas perm.kubus = 6 x s x s 
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 Luas perm.kubus = 6 x 20 x 20 

 Luas perm.kubus = 2400 

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah 2400 cm
2
 

2. Menentukan banyaknya kertas minimum 

Karena kertas bermotif batik memiliki luas 1500 

cm
2
/lembar maka Vina membutuhkan kertas 

bermotif batik sebanyak 2 lembar. 

 Alternatif jawaban kedua : 

a. Kertas bermotif pelangi 

b. Untuk mengetahui banyak kertas minimum pembungkus 

kotak maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mencari luas permukaan permukaan kotak yang 

berbentuk kubus 

Misal panjang rusuk kubus adalah s, 

Jelas Luas perm.kubus = 6 x s x s 

 Luas perm.kubus = 6 x 20 x 20 

 Luas perm.kubus = 2400 

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah 2400 cm
2 

2. Menentukan banyaknya kertas minimum 

Karena kertas bermotif pelangi memiliki luas 2800 

cm
2
/lembar maka Vina membutuhkan kertas 

bermotif pelangi sebanyak 1 lembar. 

         

B 

  

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B 

       

   

  C 

 

 

5 Diketahui : Panjang akuarium = 50 cm
 
,  

                   lebar akuarium = 30 cm, tinggi akuarium = 30 cm 

                 Volume jerigen berwarna putih  = 5 liter 

                 Volume jerigen berwarna biru   = 10 liter 

Ditanya    : a. Jerigen yang digunakan 

b. Berapa kali pengisian agar akuarium terisi air  

¾ bagian  

 

Selesaian : 
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Alternatif jawaban pertama : 

a. Jerigen berwarna putih 

b. Agar akuarium terisi air  ¾ bagian maka langkah yang 

harus ditempuh adalah sebagai berikut. 

1. Mencari volume ¾ bagian dari akuarium berbentuk 

balok. 

Misal panjang akuarium adalah p, lebar akuarium 

adalah l, dan tinggi akuarium adalah t, maka : 

Jelas V. ¾ Balok = ¾ x p x l x t 

 V. ¾ Balok = ¾ x 50 x 30 x 30 

 V. ¾ Balok = ¾ x 45000 

 V. ¾ Balok = 33750 

Jadi volume ¾ bagian dari akuarium tersebut adalah 

33750 cm
3 

= 33,75 liter 

2. Menentukan berapa kali pengisian 

Karena jerigen putih dapat menampung air sebanyak 

5 liter maka Ali harus mengisi akuarium 

menggunakan jerigen putih sebanyak 7 kali 

pengisian. 

Alternatif jawaban kedua: 

a. Jerigen berwarna biru 

b. Agar akuarium terisi air  ¾ bagian maka langkah yang 

harus ditempuh adalah sebagai berikut. 

1. Mencari volume ¾ bagian dari akuarium berbentuk 

balok. 

Misal panjang akuarium adalah p, lebar akuarium 

adalah l, dan tinggi akuarium adalah t, maka : 

Jelas V. ¾ Balok = ¾ x p x l x t 

  V. ¾ Balok = ¾ x 50 x 30 x 30 

  V. ¾ Balok = ¾ x 45000 

  V. ¾ Balok = 33750 
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Jadi volume ¾ bagian dari akuarium tersebut adalah 

33750 cm
3 

= 33,75 liter 

2. Menentukan berapa kali pengisian 

Karena jerigen biru dapat menampung air sebanyak 10 

liter maka Ali harus mengisi akuarium menggunakan 

jerigen biru sebanyak 4 kali pengisian. 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

6 Diketahui : 

perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok I = 3:2:1 

perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok II = 2 x 

balok I 

Ditanya : 

a.  Apakah besar luas permukaan dan volume balok II 

tersebut adalah dua kali luas permukaan dan volume 

balok I? Jelaskan! 

b. Buatlah sketsa balok tersebut untuk memperjelas 

jawaban pada poin (a) 

Selesaian : 

Misalkan panjang balok = p, lebar balok = l, tinggi balok = t, luas 

permukaan balok = L, volume balok = V. 

Alternatif jawaban pertama : 

a. Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok I = 3:2:1,  

Misalkan ukuran balok I adalah : 

p = 3 cm, l = 2 cm, t = 1 cm 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(3 x 2) + (3 x 1) + (2 x 1)} 

    L.perm 1 =  2 x (6 + 3 +2) 

    L.perm 1 =  22 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 22 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 3 x 2 x 1 

    V.balok I = 6  
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Jadi, volume balok 1 adalah 6 cm
3
 

Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok II = 2 x 

balok I, sehingga perbandingan ukuran panjang, lebar dan 

tinggi balok II = 6:4:2  

Misalkan ukuran balok II adalah : 

p = 6 cm, l = 4 cm, t = 2 cm 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(6 x 4) + (6 x 2) + (4 x 2)} 

    L.perm 1 =  2 x (24 + 12 +8) 

    L.perm 1 =  88 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 88 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 6 x 4 x 2 

    V.balok I = 48  

Jadi, volume balok 1 adalah 48 cm
3 
 

Jelas bahwa, luas permukaan dan volume balok II tidak 

dua kali luas permukaan dan volume balok I tetapi luas 

permukaan balok II = 4 x Luas permukaan balok I dan 

volume balok II = 8 x volume balok I 

b. Sketsa balok I dan balok II 

Sketsa balok I 

 
 

Sketsa balok II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cm 
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1 cm 

6 cm 

4 cm 

2 cm 
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Alternatif jawaban kedua: 

a. Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok I = 3:2:1,  

Misalkan ukuran balok I adalah : 

p = 15 cm, l = 10 cm, t = 5 cm 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(15 x 10) + (15 x 5) + (10 x 5)} 

    L.perm 1 =  2 x (150 + 75 +50) 

    L.perm 1 =  550 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 550 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 15 x 10 x 5 

    V.balok I = 750  

Jadi, volume balok 1 adalah 750 cm
3
 

Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok II = 2 x 

balok I, sehingga perbandingan ukuran panjang, lebar dan 

tinggi balok II = 6:4:2 

Misalkan ukuran balok II adalah : 

p = 30 cm, l = 20 cm, t = 10 cm 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(30 x 20) + (30 x 10) + (20 x 10)} 

    L.perm 1 =  2 x (600 + 300 +200) 

    L.perm 1 =  2200 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 88 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 30 x 20 x 10 

    V.balok I = 6000  

Jadi, volume balok 1 adalah 6000 cm
3 
 

Jelas bahwa, luas permukaan dan volume balok II tidak 

dua kali luas permukaan dan volume balok I tetapi luas 

permukaan balok II = 4 x Luas permukaan balok I dan 

volume balok II = 8 x volume balok I 
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b. Sketsa balok I dan balok II 

Sketsa balok I 

 
 

 

Sketsa balok II 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

Keterangan aspek representasi matematis  

A  : Representasi visual berupa diagram, grafik atau tabel  

B  : Persamaan atau ekspresi matematis  

C  : Kata-kata atau teks tertulis  

15 cm 

10 cm 

5 cm 

30 cm 

20 cm 

10 cm 
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Aspek Skor Respon peserta didik terhadap masalah 

Memahami soal dengan 

menulis informasi yang 

diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan 

benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara 

lengkap dan benar 

Menyatakan atau 

menggambarkan (Visual) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya 

memperhatikan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

1 Hanya sedikit dari diagram/gambar yang 

benar 

2 Melukiskan diagram atau gambar, namun 

kurang lengkap dan benar 

3 Melukiskan diagram atau gambar secara 

lengkap dan benar 

Ekspresi Matematik 

(Simbolik) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya 

memperhatikan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

1 Hanya sedikit dari model matematika yang 

benar 

2 Menemukan model matematika dengan 

benar namun salah dalam mendapatkan 

solusi 

3 Menemukan model matematika dengan 

benar kemudian melakukan perhitungan atau 

mendapatkan solusi secara benar dan 
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lengkap 

Mengilustrasikan atau 

menjelaskan (Verbal) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya 

memperhatikan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

1 Hanya sedikit dari penjelasan yang benar 

2 Penjelasan secara matematis masuk akal 

namun hanya sebagian yang benar 

3 Penjelasan secara matematis masuk akal dan 

benar, meskipun tidak tersusun secara logis 

atau terdapat sedikit kesalahan bahasa 

Sumber : (Cai, Lane, dan Jakabcsn dalam Hutagaol, 2007:29) 

 

             
                        ℎ
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ANALISIS HASIL UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No  Kode PD 
Butir Soal (X)   Jumlah 

(Y) 1 2 3 4 5 6 

1 UC-1 8 6 2 2 2 0 20 

2 UC-2 8 5 2 6 8 5 34 

3 UC-3 6 2 2 2 2 0 14 

4 UC-4 5 2 2 2 2 2 15 

5 UC-5 6 2 2 2 2 2 16 

6 UC-6 6 5 2 2 2 2 19 

7 UC-7 7 2 2 2 2 2 17 

8 UC-8 8 5 2 2 2 5 24 

9 UC-9 6 5 2 2 2 0 17 

10 UC-10 8 11 4 8 8 11 50 

11 UC-11 8 5 4 2 2 2 23 

12 UC-12 8 11 5 2 2 5 33 

13 UC-13 4 9 4 5 2 6 30 

14 UC-14 6 0 0 0 2 2 10 

15 UC-15 8 5 4 8 8 5 38 

16 UC-16 8 11 6 8 6 11 50 

17 UC-17 8 11 2 2 2 6 31 

18 UC-18 6 2 0 2 4 2 16 

19 UC-19 6 2 0 2 2 0 12 

20 UC-20 8 2 9 2 2 2 25 

L
am

p
iran

 1
3

 

1
9
6
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21 UC-21 6 2 2 2 2 0 14 

22 UC-22 6 5 2 4 4 5 26 

23 UC-23 6 2 4 2 2 2 18 

24 UC-24 6 2 2 2 4 0 16 

25 UC-25 6 2 2 2 2 0 14 

26 UC-26 8 5 4 6 6 2 31 

27 UC-27 6 11 2 2 2 6 29 

28 UC-28 8 11 4 8 8 9 48 

29 UC-29 8 5 2 2 2 2 21 

30 UC-30 8 11 9 5 2 8 43 

31 UC-31 6 5 2 2 2 0 17 

32 UC-32 6 2 2 2 2 0 14 

33 UC-33 4 4 2 2 2 2 16 

34 UC-34 8 8 5 2 2 2 27 

35 UC-35 8 11 8 5 2 9 43 

36 UC-36 4 0 0 2 2 0 8 

VALIDITAS 
Validitas  0,64 0,86 0,68 0,85 0,63 0,92  

Kriteria  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  Valid   

RELIABILITAS 

  
2 1,6 13 4,9 4,6 4,1 10  

  
2 132,24  

Reliabilitas  0,85  

kriteria Reliabel   

TARAF 

KESUKARAN 

 ̅ skor 6,72 5,25 3,00 3,14 3,06 3,25  

Skor maks 8 17 11 8 8 11  

1
9
7
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p 0,84 0,31 0,27 0,39 0,38 0,30  

Kriteria Mudah  Sedang  Sukar  Sedang  Sedang  Sukar   

DAYA 

PEMBEDA 

 ̅ atas 8 9,2 4,8 5,8 5,2 7,1  

 ̅ bawah 5,7 1,6 1,2 1,8 2,2 0,8  

Skor Maks 8 17 11 8 8 11  

D 0,29 0,45 0,33 0,50 0,38 0,57  

Kriteria Cukup Sangat Baik Baik  Sangat Baik Baik  Sangat Baik  

KETERANGAN Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai  

1. 

1
9
8
 



199 
 

 
 

1. Contoh Perhitungan Validitas Butir 1  

NO KODE PD X Y X
2
 XY Y

2
 

1 UC-1 8 20 64 160 400 

2 UC-2 8 34 64 272 1156 

3 UC-3 6 14 36 84 196 

4 UC-4 5 15 25 75 225 

5 UC-5 6 16 36 96 256 

6 UC-6 6 19 36 114 361 

7 UC-7 7 17 49 119 289 

8 UC-8 8 24 64 192 576 

9 UC-9 6 17 36 102 289 

10 UC-10 8 50 64 400 2500 

11 UC-11 8 23 64 184 529 

12 UC-12 8 33 64 264 1089 

13 UC-13 4 30 16 120 900 

14 UC-14 6 10 36 60 100 

15 UC-15 8 38 64 304 1444 

16 UC-16 8 50 64 400 2500 

17 UC-17 8 31 64 248 961 

18 UC-18 6 16 36 96 256 

19 UC-19 6 12 36 72 144 

20 UC-20 8 25 64 200 625 

21 UC-21 6 14 36 84 196 

22 UC-22 6 26 36 156 676 

23 UC-23 6 18 36 108 324 

24 UC-24 6 16 36 96 256 

25 UC-25 6 14 36 84 196 

26 UC-26 8 31 64 248 961 

27 UC-27 6 29 36 174 841 

28 UC-28 8 48 64 384 2304 

29 UC-29 8 21 64 168 441 

30 UC-30 8 43 64 344 1849 

31 UC-31 6 17 36 102 289 

32 UC-32 6 14 36 84 196 

33 UC-33 4 16 16 64 256 

34 UC-34 8 27 64 216 729 

35 UC-35 8 43 64 344 1849 

36 UC-36 4 8 16 32 64 
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JUMLAH  242 879 1686 6250 26223 
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2. Reliabilitas  

a.  Contoh Perhitungan Varians Butir 1 
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 =
                      

              
=

∑  
 
 

=

   
 6
 
=       (          ) 

4. Contoh Perhitungan Daya Pembeda Butir 1 
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  =       (cukup)
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REKAP HASIL UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Indikator 

Representasi 
Indikator Soal 

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Keterangan 

Visual 

Peserta didik dapat membuat 

sketsa balok jika diketahui 

volume balok dan 

kemungkinan ukuran 

panjang, lebar dan tingginya. 
1 Valid 

Reliabel 

Mudah Cukup Dipakai 

Simbolik 

Peserta didik dapat 

menentukan kemungkinan 

ukuran panjang dan tinggi 

balok jika diketahui volum 

dan lebar balok. 

Visual 

Peserta didik dapat membuat 

gambar kubus jika diketahui 

panjang rusuk kubus 

2 Valid 

 

Sedang 

 

 

Sangat 

Baik 

 

 

 

2
0
1
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diperpanjang menjadi dua 

kali panjang rusuk semula. 

 Dipakai 

 

 

 

Simbolik 

Peserta didik dapat membuat 

persamaan untuk 

menentukan volume kubus 

jika panjang rusuk kubus 

diperpanjang menjadi dua 

kali panjang rusuk semula. 

Simbolik  

Peserta didik dapat membuat 

persamaan untuk 

menentukan luas permukaan 

kubus jika panjang rusuk 

kubus diperpanjang menjadi 

dua kali panjang rusuk 

semula. 

Verbal 

Peserta didik dapat 

menuliskan interpretasi atas 

jawaban yang diperoleh 

tentang volume kubus jika 2
0
2
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panjang rusuk kubus 

diperpanjang menjadi dua 

kali panjang rusuk semula. 

Verbal  

Peserta didik dapat 

menuliskan interpretasi atas 

jawaban yang diperoleh 

tentang volume kubus jika 

panjang rusuk kubus 

diperpanjang menjadi dua 

kali panjang rusuk semula. 

Visual 

Peserta didik dapat membuat 

gambar kubus dan balok jika 

diketahui luas alas dan tinggi 

dari kubus dan balok sama. 

3 Valid Sukar  Baik Tidak Dipakai 

Simbolik 

Peserta didik dapat membuat 

persamaan untuk 

menjelaskan jawaban jika 

diketahui luas alas dan tinggi 

dari balok dan kubus sama. 2
0
3
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Verbal 

Peserta didik dapat 

menuliskan alasan dari 

jawaban yang diberikan. 

Simbolik 

Peserta didik dapat 

menentukan luas permukaan 

kotak yang berbentuk kubus 

untuk mengetahui banyak 

kertas minimum 

pembungkus kotak jika 

diketahui panjang rusuk 

kubus. 
 

4 

 

Valid 
Sedang 

Sangat 

Baik 

Dipakai  

Verbal 

Peserta didik dapat 

menuliskan langkah-langkah 

untuk menentukan 

banyaknya kertas minimum 

yang diperlukan untuk 

membungkus kotak hadiah 

yang berbentuk kubus  

Simbolik Peserta didik dapat 5 Valid  Sedang  Baik  Dipakai  

 

2
0
4
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menentukan volume 

akuarium yang berbentuk 

balok untuk mengetahui 

berapa kali pengisian jika 

diketahui ukuran akuarium. 

Verbal 

Peserta didik dapat 

menuliskan langkah-langkah 

untuk menentukan 

banyaknya pengisian 

akuarium yang berbentuk 

balok 

Visual  

Peserta didik dapat membuat 

sketsa balok jika diketahui 

perbandingan ukuran 

panjang, lebar, dan tinggi 

balok 
6 Valid  Sukar  

Sangat 

Baik 

Dipakai 

Simbolik  

Peserta didik dapat 

menentukan luas permukaan 

dan volume balok jika 

2
0
5
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diketahui perbandingan 

ukuran balok 

Verbal  

Peserta didik dapat 

menuliskan intrepetasi atas 

jawaban yang diperoleh 

tentang luas permukaan dan 

volume balok jika 

perbandingan ukuran balok 

II adalah dua kalinya 

perbandingan ukuran balok I 

2
0
6
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KISI KISI SOAL TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Waktu   : 60 menit 

Banyak/Bentuk Soal : 6 butir/Uraian 

 

Kompetensi Dasar Materi 
Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

Kemampuan 

yang Diukur 

No Butir 

Soal 

3.9     Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

 

Kubus dan 

Balok 

 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Menghitung luas permukaan kubus 

jika diketahui panjang rusuk kubus. 

Pemahaman 

Konsep 
1 

Menghitung volume 

kubus dan balok 

Menghitung perbandingan volume 

kubus dan balok jika diketahui 

ukuran kubus dan balok  

Pemahaman 

Konsep 
3 

Menggunakan rumus 

luas permukaan kubus 

dan balok untuk 

Menghitung luas permukaan balok 

jika diketahui volume, panjang, dan 

lebar balok 

Pemecahan 

Masalah 
5 

L
am

p
iran

 1
4

 
2
0
7
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menyelesaikan suatu 

permasalahan 

 

Menghitung tinggi kotak berbentuk 

balok jika diketahui luas 

permukaan, panjang, dan lebar 

kotak 

Pemecahan 

Masalah 
2 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Menghitung volume air dalam bak 

mandi yang berbentuk balok jika 

diketahui panjang, lebar, dan tinggi 

bak mandi 

Pemecahan 

Masalah 
4 

Menghitung volume akuarium 

berbentuk kubus jika diketahui luas 

permukaan akuarium tersebut 

Pemecahan 

Masalah 
6 

 

2
0
8
 



209 
 

 
 

Lampiran 15 

SOAL TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu  : 80 menit  

Petunjuk! 

1. Tulis identitas diri Anda dengan lengkap (Nama, Kelas dan Nomor Absen). 

2. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

3. Kerjakan butir soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. 

4. Kerjakan secara mandiri dan jujur.  

5. Periksa jawaban Anda terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Guru. 

1. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah luas permukaan kubus 

tersebut! 

2. Sebuah kotak berbentuk balok mempunyai luas permukaan 376 cm
2
. Jika 

panjang rusuk kotak tersebut 10 cm dan lebarnya 6 cm, maka hitunglah tinggi 

kotak tersebut! 

3. Sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm, sedangkan sebuah balok berukuran (7 

x 5 x 4) cm. Tentukan perbandingan paling sederhana dari volume kubus dan 

balok! 

4. Sebuah bak mandi berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 100 cm, lebar 

50 cm dan tinggi 60 cm berisi air penuh. Berapakah volume air dalam bak 

mandi tersebut? 

5. Sebuah balok mempunyai volume 2560 cm
3
 dengan ukuran panjang 20 cm 

dan lebar 16 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut!    

6. Sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai luas permukaan 15.000 cm
2
. 

Hitunglah volume akuarium tersebut!    
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Lampiran 16 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

No Kunci Jawaban 

1 Diketahui : panjang rusuk kubus = 6 cm 

Ditanya    : Luas permukaan kubus  

Selesaian  : 

Misal panjang rusuk kubus s, maka : 

     Lperm.Kubus  = 6 x s x s 

 Lperm.Kubus  = 6 x 6 x 6 

 Lperm.Kubus  = 216 

Jadi luas permukaan kubus tersebut adalah 216 cm
2 

2 Diketahui : L.perm Balok = 376 cm
2
 

 Panjang kotak = 10 cm,  lebar kotak = 6 cm 

Ditanya    : Tinggi kotak yang berbentuk balok 

Selesaian : 

Misalkan panjang kotak = p,  lebar kotak = l,  tinggi kotak = t 

 Lperm.Balok  = 2 {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

         376  = 2 {(10 x 6) + (10 x t) + (6 x t)} 

     376  = 2 (60 + 10t + 6t) 

     376  = 2 (60 + 16t) 

     376  = 120 + 32t 

     256 = 32t 

       8   = t 

Jadi tinggi kotak yang berbentuk balok tersebut adalah 8 cm 

3 Diketahui :  Panjang rusuk kubus = 5 cm 

  Panjang balok = 7 cm, Lebar balok = 5 cm  

  Tinggi balok   = 4 cm 

Ditanya    : Perbandingan volume kubus dan balok  

Selesaian  : 
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Menghitung volume kubus dan balok  

Volume Kubus = rusuk x rusuk x rusuk 

 V.Kubus      = 5 x 5 x 5 

 V.Kubus      = 125 

Jadi volume kubus tersebut adalah 125 cm
3 

 

Volume Balok = panjang x lebar x tinggi 

 V.Balok      = 7 x 5 x 4 

 V.Balok      = 140 

Jadi volume balok tersebut adalah 140 cm
3 

 

Perbandingan volume kubus dan balok adalah    
       

        
= 

 2 

   
 

                                                                          
       

        
= 

2 

2 
 

Jadi, perbandingan volume kubus dan balok tersebut adalah 25 : 28 

4 Diketahui : Panjang bak mandi = 100 cm 

 Lebar bak mandi    = 50 cm 

 Tinggi bak mandi   = 60 cm 

Ditanya   : Volume air dalam bak mandi  

Selesaian : 

Misalkan panjang bak mandi = p, lebar bak mandi = l 

                tinggi bak mandi    = t 

jelas,     V = p x l x t 

         V = 100 x 50 x 60 

         V = 300.000 

Jadi volume air dalam bak mandi adalah 300.000 cm
3
   

5 Diketahui : panjang balok = 20 cm, Lebar balok      = 16 cm 

 V.balok            = 2560 cm
3
 

Ditanya    : Luas permukaan balok 

Selesaian  : 

Misalkan panjang balok = p, lebar balok = l,  tinggi balok = t 

Sebelum menghitung luas permukaan, kita hitung dulu tinggi balok. 

Jelas, V  = p x l x t 
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 2560 = 20 x 16 x t 

 2560 = 320t 

        t = 
2   

 2 
  

        t = 8 

Tinggi balok tersebut adalah 8 cm, selanjutnya kita tentukan luas 

permukaannya. 

          L.perm Balok  = 2 {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

      L.perm Balok  = 2 {(20 x 16) + (20 x 8) + (16 x 8)} 

      L.perm Balok  = 2 {320 + 160 + 128} 

      L.perm Balok  = 2 x 608 

      L.perm Balok  = 1216 

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1216 cm
2
 

6 Diketahui : L.perm akuarium = 15.000 cm
2
 

Ditanya    : Volume akuarium  

Selesaian  : 

Sebelum menghitung volume akuarium, maka kita harus menghitung 

panjang rusuk akuarium terlebih dahulu. 

Misal panjang rusuk akuarium adalah s,  

Jelas,   L  = 6 x s x s 

 15.000 = 6 x s
2
 

         s
2
 = 
     

 
 

         s
2
 = 2.500 

        s   = √     

        s   = 50 

panjang rusuk akuarium tersebut adalah 50 cm, selanjutnya kita hitung 

volume akuarium 

jelas, V = s x s x s 

     V = 50 x 50 x 50 

     V = 125.000
 

Jadi volume akuarium tersebut adalah 125.000 cm
3
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No Langkah Penyelesaian Skor Respon Peserta Didik pada masalah 

1 Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah luas permukaan kubus tersebut! 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung Luas Permukaan 

Kubus  

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dan mendapatkan solusi akhir secara benar 

2 

 

Sebuah kotak berbentuk balok mempunyai luas permukaan 376 cm
2
. Jika panjang rusuk kotak tersebut 10 cm dan lebarnya 6 

cm, maka hitunglah tinggi kotak tersebut! 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung Luas Permukaan 

Balok 

  

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Menulis rumus luas permukaan balok dengan benar tetapi tidak melakukan 

perhitungan 

2
1
3
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4 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

6 Melakukan perhitungan dan mendapatkan solusi akhir secara benar 

3 Sebuah kubus panjang rusuknya 5 cm, sedangkan sebuah balok berukuran (7 x 5 x 4) cm. Tentukan perbandingan paling 

sederhana dari volume kubus dan balok 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung perbandingan paling 

sederhana dari volume kubus dan 

balok 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada tahap mencari volume kubus atau 

balok tetapi solusinya salah  

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar sampai tahap mencari volume kubus 

dan balok tetapi tidak melanjutkan menghitung perbandingan volume kubus dan 

balok 

6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai tahap menghitung perbandingan 

volume dari kubus dan balok tetapi solusi akhir salah 

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

akhir secara benar 

2
1
4
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4 

 

Sebuah bak mandi berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm dan tinggi 60 cm berisi air penuh. 

Berapakah volume air dalam bak mandi tersebut? 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung volume air dalam bak 

mandi yang berbentuk kubus 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

akhir secara benar 

5 

 

Sebuah balok mempunyai volume 2560 cm
3
 dengan ukuran panjang 20 cm dan lebar 16 cm. Hitunglah luas permukaan balok 

tersebut!    

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung Luas Permukaan 

Balok 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada tahap mencari tinggi balok 

2
1
5
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berdasarkan volume yang diketahui tetapi solusinya salah 

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar sampai tahap mencari tinggi balok 

tetapi tidak melanjutkan menghitung luas permukaan balok 

6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai tahap menghitung luas permukaan 

balok tetapi solusi akhir salah 

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

akhir secara benar 

6 

 

Sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai luas permukaan 15.000 cm
2
. Hitunglah volume akuarium tersebut! 

Memahami soal dengan menulis 

apa yang diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara lengkap dan benar 

Menghitung volume akuarium 

yang berbentuk kubus 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada tahap mencari panjang rusuk 

akuarium berbentuk kubus berdasarkan luas permukaan yang diketahui tetapi 

solusinya salah  

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar sampai tahap mencari panjang rusuk 

akuarium tetapi tidak melanjutkan menghitung volume akuarium 

2
1
6
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6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai tahap menghitung volume 

akuarium tetapi solusi akhir salah  

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan benar serta mendapatkan solusi 

akhir secara benar 

 

        ℎ  =
                   

             
      

 

  

2
1
7
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KISI KISI  TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Kompetensi Dasar Materi Indikator Representasi 
Indikator 

Pembelajaran 
Indikator Soal 

No 

Butir 

Soal 

3.9     Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

 

Kubus dan 

Balok 

 

Visual :  

Membuat gambar 

bangun geometri untuk 

menjelaskan masalah dan 

memfasilitasi 

penyelesaian 

 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat membuat 

sketsa balok jika diketahui 

volume balok dan  

kemungkinan ukuran panjang, 

lebar dan tingginya. 

1b 

Menghitung volume 

kubus dan balok 

Peserta didik dapat membuat 

gambar kubus jika diketahui 

panjang rusuk kubus 

diperpanjang menjadi dua kali 

panjang rusuk semula. 

2a 

Menghitung luas 

permukaan kubus  dan 

balok 

Peserta didik dapat membuat 

sketsa balok jika diketahui 

perbandingan ukuran panjang, 

6b 

L
am

p
iran

 1
7

 
2
1
8
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Menghitung volume 

kubus  dan balok 

lebar, dan tinggi balok 

Simbolik : 

1. Membuat persamaan 

atau model matematis 

dari representasi yang 

diberikan  

Menghitung volume 

kubus  dan balok 

Peserta didik dapat membuat 

persamaan untuk menentukan 

volume kubus jika panjang 

rusuk kubus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang rusuk 

semula. 

2a 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Peserta didik dapat membuat 

persamaan untuk menentukan 

luas permukaan kubus jika 

panjang rusuk kubus 

diperpanjang menjadi dua kali 

panjang rusuk semula. 

2b 

2. Penyelesaian masalah 

dengan melibatkan 

ekspresi matematis. 

 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat menentukan 

kemungkinan ukuran panjang 

dan tinggi balok jika diketahui 

volum dan lebar balok. 

1a 

Menggunakan luas Peserta didik dapat menentukan 4 

2
1
9
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permukaan kubus dan 

balok untuk 

menyelesaikan masalah.  

luas permukaan kotak yang 

berbentuk kubus untuk 

mengetahui banyak kertas 

minimum pembungkus kotak 

jika diketahui panjang rusuk 

kubus. 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat menentukan 

volume akuarium yang 

berbentuk balok untuk 

mengetahui banyaknya 

pengisian akuarium jika 

diketahui ukuran akuarium. 

5 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Peserta didik dapat menentukan 

luas permukaan dan volume 

balok jika diketahui 

perbandingan ukuran balok 

6a 

Menghitung volume 

kubus dan balok 

Verbal : Menghitung volume Peserta didik dapat menuliskan 2a 

2
2
0
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1. Menulis interpretasi 

dari suatu 

representasi. 

 

kubus  dan balok interpretasi atas jawaban yang 

diperoleh tentang volume 

kubus jika panjang rusuk kubus 

diperpanjuang menjadi dua kali 

panjang rusuk semula. 

Menghitung luas 

permukaan kubus  dan 

balok 

Peserta didik dapat menuliskan 

interpretasi atas jawaban yang 

diperoleh tentang luas 

permukaan kubus jika panjang 

rusuk kubus diperpanjuang 

menjadi dua kali panjang rusuk 

semula. 

2b 

Menghitung luas 

permukaan kubus dan 

balok 

Peserta didik dapat menuliskan 

interpretasi atas jawaban yang 

diperoleh tentang luas 

permukaan dan volume balok 

jika perbandingan ukuran balok 

II adalah dua kalinya 

perbandingan ukuran balok I 

6a Menghitung volume 

kubus dan balok 

2
2
1
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2. Menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 

masalah matematis 

dengan kata-kata. 

Menggunakan rumus 

luas permukaan kubus 

dan balok untuk 

menyelesaikan masalah. 

Peserta didik dapat menuliskan 

langkah-langkah untuk 

menentukan banyaknya kertas 

minimum yang diperlukan 

untuk membungkus kotak 

hadiah yang berbentuk kubus 

4 

Menggunakan rumus 

volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan 

Peserta didik dapat menuliskan 

langkah-langkah untuk 

menentukan banyaknya 

pengisian akuarium yang 

berbentuk balok. 

5 

 

  

2
2
2
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Lampiran 18 

SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran : Matematika  

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Petunjuk! 

1. Tulis identitas diri Anda dengan lengkap (Nama, Kelas dan Nomor Absen). 

2. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

3. Kerjakan butir soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. 

4. Kerjakan secara mandiri dan jujur.  

5. Periksa jawaban Anda terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Guru. 

1. Sebuah balok memiliki volume 60000 cm
3
 dengan ukuran lebarnya 50 cm. 

a. Buatlah kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok tersebut. 

b. Buatlah sketsa balok tersebut untuk memperjelas jawabanmu pada poin (a) 

2. a. Apa yang terjadi terhadap volume sebuah kubus jika panjang rusuknya 

menjadi dua kali panjang rusuk semula? Jelaskan jawabanmu dan sertakan 

gambar untuk memperjelas jawabanmu! 

b. Apa yang terjadi pula terhadap luas permukaan kubus tersebut? Jelaskan 

jawabanmu! 

3. Vina ingin memberi hadiah kepada adik perempuannya. Hadiah tersebut 

dimasukan ke dalam sebuah kotak berbentuk kubus dengan ukuran panjang 

rusuknya 20 cm. Vina ingin membeli kertas pembungkus untuk melapisi 

kotak tersebut pada bagian luarnya agar terlihat menarik. Di toko tersedia 

kertas bermotif batik dengan luas 1500 cm
2
/lembar dan kertas bermotif 

pelangi dengan luas 2800 cm
2
/lembar, tetapi Vina hanya ingin menggunakan 

satu jenis kertas untuk membungkus kotak hadiah tersebut. 

a. Jika kamu sebagai Vina, kertas mana yang kamu pilih? 
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b. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, tentukan banyak kertas minimum 

yang diperlukan untuk membungkus kotak tersebut! Jelaskan langkah-

langkahmu dengan kata-katamu sendiri!  

4. Ali mempunyai akuarium berbentuk balok dengan bagian dalamnya memiliki 

ukuran (50 x 30 x 30) cm. Akuarium tersebut akan diisi 
 

 
 bagian dengan air. 

Di rumah tersedia jerigen berwarna putih yang dapat menampung air 

sebanyak 5 liter dan jerigen berwarna biru yang dapat menampung air 

sebanyak 10 liter. Ali hanya akan menggunakan salah satu dari jerigen 

tersebut untuk mengisi akuariumnya. 

a. Jika kamu sebagai Ali, jerigen manakah yang akan kamu gunakan untuk 

mengisi akuarium? 

b. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, berapa kali pengisian agar akuarium 

tersebut terisi air sebanyak 
 

 
 bagian? Jelaskan langkah-langkahmu dengan 

kata-katamu sendiri! 

5. Balok I mempunyai perbandingan ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-

turut 3:2:1 dan balok II mempunyai perbandingan ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi yaitu dua kali dari balok I.  

a. Apakah besar luas permukaan dan volume balok II tersebut adalah dua 

kali luas permukaan dan volume balok I? Jelaskan jawabanmu! 

b. Buatlah sketsa balok tersebut untuk memperjelas jawabanmu pada poin 

(a) 
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Lampiran 19 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No Uraian Penyelesaian 
Aspek 

kemampuan 

Representasi 

1 Diketahui : Volume Balok = 6000 cm
3
,  Lebar balok  = 50 m 

Ditanya    :  

a. Kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

b. Sketsa balok berdasarkan jawaban pada poin (a) 

Selesaian  : 

Alternatif jawaban pertama : 

a. Kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

Misal : panjang balok  = p , Lebar balok     = l 

           Tinggi balok    = t  , Volume balok  = V 

Jelas ,         V = p x l x t 

       60000 = p x 50 x t  

       1200   = p x t 

Jelas p x t balok adalah 1200 cm
2
 

Jadi kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

adalah 60 cm dan 20 cm  

b. Sketsa balok   

     

 

 

 

   

 

Alternatif jawaban kedua : 

a. Kemungkinan ukuran panjang dan tinggi balok 

Misal : panjang balok  = p , Lebar balok    = l 

           Tinggi balok    = t , Volume balok  = V 

Jelas ,         V = p x l x t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

60 cm 

50 cm 

20 cm 
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       60000 = p x 50 x t  

       1200   = p x t 

Jelas p x t balok adalah 1200 cm
2
 

Jadi kemungkinan ukuran panjang dan lebar balok 

adalah 40 cm dan 30 cm  

b. Sketsa balok   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

2 Diketahui : panjang rusuk sebuah kubus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula 

Ditanya  : 

a. Volume kubus setelah panjang rusuk diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula 

b. Luas permukaan kubus setelah panjang rusuk 

diperpanjang menjadi dua kali panjang semula 

Selesaian :. 

a. Jelas panjang rusuk semula = s dan volum semula = V.1 

Jelas V.1 = s x s x s = s
3 
 

Panjang rusuk setelah diperpanjang = 2s, volum akhir = 

V.2 

Jelas V.2 = 2s x 2s x 2s = 8 s
3
  

Jelas bahwa jika panjang rusuk sebuah kardus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula, maka besar volume kardus 

tersebut juga akan berubah menjadi delapan kali lebih besar 

dari volume semula. 

Jika diilustrasikan dengan gambar 

                             

                          =  kubus dengan panjang rusuk s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

  

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 cm 

50 cm 

30 cm 

s 
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                            =  kubus dengan panjang rusuk 2s 

 

 

b. Jelas panjang rusuk semula = s dan luas permukaan 

semula = L.1 

Jelas L.1 = 6 x s x s = 6 s
2 
 

Panjang rusuk setelah diperpanjang = 2s, luas permukaan 

akhir = L.2 

Jelas L.2 = 6 x 2s x 2s = 24 s
2
  

Jelas bahwa jika panjang rusuk sebuah kardus diperpanjang 

menjadi dua kali panjang semula, maka besar luas permukaan 

kardus tersebut juga akan berubah menjadi empat kali lebih 

besar dari luas permukaan semula. 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

3 Diketahui :  

Panjang rusuk kubus = 20 cm
2 
 

Luas kertas bermotif batik = 1500 cm
2
/lembar 

Luas kertas bermotif pelangi = 2800 cm
2
/lembar 

Ditanya :  a. kertas pembungkus yang dipilih 

b. banyak kertas minimum yang diperlukan untuk 

membungkus kotak  

Selesaian : 

Alternatif jawaban pertama : 

a. Kertas bermotif batik 

b. Untuk mengetahui banyak kertas minimum pembungkus 

kotak maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mencari luas permukaan permukaan kotak yang 

berbentuk kubus 

Misal panjang rusuk kubus adalah s, 

Jelas Luas perm.kubus = 6 x s x s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2s 
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 Luas perm.kubus = 6 x 20 x 20 

 Luas perm.kubus = 2400 

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah 2400 cm
2
 

2. Menentukan banyaknya kertas minimum 

Karena kertas bermotif batik memiliki luas 1500 

cm
2
/lembar maka Vina membutuhkan kertas 

bermotif batik sebanyak 2 lembar. 

 Alternatif jawaban kedua : 

a. Kertas bermotif pelangi 

b. Untuk mengetahui banyak kertas minimum pembungkus 

kotak maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mencari luas permukaan permukaan kotak yang 

berbentuk kubus 

Misal panjang rusuk kubus adalah s, 

Jelas Luas perm.kubus = 6 x s x s 

 Luas perm.kubus = 6 x 20 x 20 

 Luas perm.kubus = 2400 

Jadi luas permukaan kotak tersebut adalah 2400 cm
2 

2. Menentukan banyaknya kertas minimum 

Karena kertas bermotif pelangi memiliki luas 2800 

cm
2
/lembar maka Vina membutuhkan kertas 

bermotif pelangi sebanyak 1 lembar. 

         

B 

  

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B 

       

   

  C 

 

 

4 Diketahui : Panjang akuarium = 50 cm
 
,  

                   lebar akuarium = 30 cm, tinggi akuarium = 30 cm 

                 Volume jerigen berwarna putih  = 5 liter 

                 Volume jerigen berwarna biru   = 10 liter 

Ditanya    : a. Jerigen yang digunakan 

b. Berapa kali pengisian agar akuarium terisi air  

¾ bagian  

 

Selesaian : 
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Alternatif jawaban pertama : 

a. Jerigen berwarna putih 

b. Agar akuarium terisi air  ¾ bagian maka langkah yang 

harus ditempuh adalah sebagai berikut. 

1. Mencari volume ¾ bagian dari akuarium berbentuk 

balok. 

Misal panjang akuarium adalah p, lebar akuarium 

adalah l, dan tinggi akuarium adalah t, maka : 

Jelas V. ¾ Balok = ¾ x p x l x t 

 V. ¾ Balok = ¾ x 50 x 30 x 30 

 V. ¾ Balok = ¾ x 45000 

 V. ¾ Balok = 33750 

Jadi volume ¾ bagian dari akuarium tersebut adalah 

33750 cm
3 

= 33,75 liter 

2. Menentukan berapa kali pengisian 

Karena jerigen putih dapat menampung air sebanyak 

5 liter maka Ali harus mengisi akuarium 

menggunakan jerigen putih sebanyak 7 kali 

pengisian. 

Alternatif jawaban kedua: 

a. Jerigen berwarna biru 

b. Agar akuarium terisi air  ¾ bagian maka langkah yang 

harus ditempuh adalah sebagai berikut. 

1. Mencari volume ¾ bagian dari akuarium berbentuk 

balok. 

Misal panjang akuarium adalah p, lebar akuarium 

adalah l, dan tinggi akuarium adalah t, maka : 

Jelas V. ¾ Balok = ¾ x p x l x t 

  V. ¾ Balok = ¾ x 50 x 30 x 30 

  V. ¾ Balok = ¾ x 45000 

  V. ¾ Balok = 33750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  B 
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Jadi volume ¾ bagian dari akuarium tersebut adalah 

33750 cm
3 

= 33,75 liter 

2. Menentukan berapa kali pengisian 

Karena jerigen biru dapat menampung air sebanyak 10 

liter maka Ali harus mengisi akuarium menggunakan 

jerigen biru sebanyak 4 kali pengisian. 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

5 Diketahui : 

perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok I = 3:2:1 

perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok II = 2 x 

balok I 

Ditanya : 

a.  Apakah besar luas permukaan dan volume balok II 

tersebut adalah dua kali luas permukaan dan volume 

balok I? Jelaskan! 

b. Buatlah sketsa balok tersebut untuk memperjelas jawaban 

pada poin (a) 

Selesaian : 

Misalkan panjang balok = p, lebar balok = l, tinggi balok = t, luas 

permukaan balok = L, volume balok = V. 

Alternatif jawaban pertama : 

a. Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok I = 3:2:1,  

Misalkan ukuran balok I adalah : 

p = 3 cm, l = 2 cm, t = 1 cm 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(3 x 2) + (3 x 1) + (2 x 1)} 

    L.perm 1 =  2 x (6 + 3 +2) 

    L.perm 1 =  22 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 22 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 3 x 2 x 1 

    V.balok I = 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Jadi, volume balok 1 adalah 6 cm
3
 

Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok II = 2 x 

balok I, sehingga perbandingan ukuran panjang, lebar dan 

tinggi balok II = 6:4:2  

Misalkan ukuran balok II adalah : 

p = 6 cm, l = 4 cm, t = 2 cm 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(6 x 4) + (6 x 2) + (4 x 2)} 

    L.perm 1 =  2 x (24 + 12 +8) 

    L.perm 1 =  88 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 88 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 6 x 4 x 2 

    V.balok I = 48  

Jadi, volume balok 1 adalah 48 cm
3 
 

Jelas bahwa, luas permukaan dan volume balok II tidak 

dua kali luas permukaan dan volume balok I tetapi luas 

permukaan balok II = 4 x Luas permukaan balok I dan 

volume balok II = 8 x volume balok I 

b. Sketsa balok I dan balok II 

Sketsa balok I 

 
 

Sketsa balok II 

 
 

Alternatif jawaban kedua: 

b. Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok I = 3:2:1,  

Misalkan ukuran balok I adalah : 

p = 15 cm, l = 10 cm, t = 5 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 cm 
2 cm 

1 cm 

6 cm 

4 cm 

2 cm 



232 
 

 
 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(15 x 10) + (15 x 5) + (10 x 5)} 

    L.perm 1 =  2 x (150 + 75 +50) 

    L.perm 1 =  550 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 550 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 15 x 10 x 5 

    V.balok I = 750  

Jadi, volume balok 1 adalah 750 cm
3
 

Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi balok II = 2 x 

balok I, sehingga perbandingan ukuran panjang, lebar dan 

tinggi balok II = 6:4:2 

Misalkan ukuran balok II adalah : 

p = 30 cm, l = 20 cm, t = 10 cm 

jelas L.perm 1 =  2 x {(p x l) + (p x t) + (l x t)} 

    L.perm 1 =  2 x {(30 x 20) + (30 x 10) + (20 x 10)} 

    L.perm 1 =  2 x (600 + 300 +200) 

    L.perm 1 =  2200 

Jadi, luas permukaan balok I adalah 88 cm
2 
 

Jelas V.balok I = p x l x t 

     V.balok I = 30 x 20 x 10 

    V.balok I = 6000  

Jadi, volume balok 1 adalah 6000 cm
3 
 

Jelas bahwa, luas permukaan dan volume balok II tidak 

dua kali luas permukaan dan volume balok I tetapi luas 

permukaan balok II = 4 x Luas permukaan balok I dan 

volume balok II = 8 x volume balok I 

 

 

 

b. Sketsa balok I dan balok II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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Sketsa balok I 

 
 

 

Sketsa balok II 

 

 
 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

Keterangan aspek representasi matematis  

A  : Representasi visual berupa diagram, grafik atau tabel  

B  : Persamaan atau ekspresi matematis  

C  : Kata-kata atau teks tertulis 

 

  

15 cm 

10 cm 

5 cm 

30 cm 

20 cm 

10 cm 
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PEDOMAN PENSKORAN TES KEMAMPUAN REPRESENTASI 

MATEMATIS 

 

Aspek Skor Respon peserta didik terhadap masalah 

Memahami soal dengan 

menulis informasi yang 

diketahui dan ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan 

benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara 

lengkap dan benar 

Menyatakan atau 

menggambarkan (Visual) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya 

memperhatikan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

1 Hanya sedikit dari diagram/gambar yang 

benar 

2 Melukiskan diagram atau gambar, namun 

kurang lengkap dan benar 

3 Melukiskan diagram atau gambar secara 

lengkap dan benar 

Ekspresi Matematik 

(Simbolik) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya 

memperhatikan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

1 Hanya sedikit dari model matematika yang 

benar 

2 Menemukan model matematika dengan 

benar namun salah dalam mendapatkan 

solusi 

3 Menemukan model matematika dengan 

benar kemudian melakukan perhitungan atau 
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mendapatkan solusi secara benar dan 

lengkap 

Mengilustrasikan atau 

menjelaskan (Verbal) 

0 Tidak ada jawaban, kalaupun ada hanya 

memperhatikan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

1 Hanya sedikit dari penjelasan yang benar 

2 Penjelasan secara matematis masuk akal 

namun hanya sebagian yang benar 

3 Penjelasan secara matematis masuk akal dan 

benar, meskipun tidak tersusun secara logis 

atau terdapat sedikit kesalahan bahasa 

Sumber : (Cai, Lane, dan Jakabcsn dalam Hutagaol, 2007:29) 

 

             
                        ℎ
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Lampiran 20 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tujuan Wawancara  : 

Mengetahui Kemampuan Representasi Matematis Peserta Didik Kelas VIII yang 

menjadi subjek penelitian. 

Metode Wawancara  : 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur dengan 

ketentuan: 

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaian dengan kondisi pengerjaan 

soal tes representasi matematis yang dilakukan peserta didik dan dapat 

berkembang berdasarkan jawaban subjek penelitian. 

2. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi inti pokok permasalahan 

sama. 

3. Apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan 

tertentu, peserta didik akan diberikan pertanyaan yang lebih sederhana yang 

intinya sama dengan pokok permasalahan 

Pertanyaan-pertanyaan : 

Nomor 

Butir Soal 
Pertanyaan 

1,5 

Apakah Kamu pernah mengerjakan soal seperti ini sebelumnya? 

Apakah Kamu sudah memahami soal tersebut? 

Jika iya, Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? 

Jika tidak, Apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal 

tersebut? 

Coba jelaskan cara Kamu menyelesaikan soal ini! 

Dapatkah Kamu menggambarkan bangun ruang sesuai perintah 

yang ada pada soal ini? 

2 Apakah Kamu sudah memahami soal tersebut? 
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 Jika iya, Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan? 

Jika tidak, Apa yang menyebabkan kamu tidak memahami soal 

tersebut? 

Coba jelaskan cara Kamu merepresentasikan jawaban soal ini! 

Apakah ada kesulitan yang kamu alami dalam menyelesaikan 

soal ini? 

Apa kesimpulan atau solusi yang kamu dapatkan dari soal 

tersebut? 

3, 4 

Apakah Kamu memahami tujuan dari soal ini? 

Coba jelaskan cara Kamu menyelesaikan masalah tersebut! 

Apakah ada kesulitan yang kamu alami dalam menyelesaikan 

soal ini? 

Apa kesimpulan atau solusi yang kamu dapatkan dari soal 

tersebut? 

Apa saja langkah-langkah yang kamu gunakan  untuk 

menyimpulkan keputusan tersebut? 

Adakah cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah ini? 
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SILABUS 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 

Kelas : VIII (Delapan) 

Kompetensi Inti        : 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 

dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

Kompetensi Dasar Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Sumber 

L
am

p
iran

 2
1

 

2
3
8
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Pembelajaran Waktu Belajar 

1.1 Menghargai dan 

menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

Kubus dan 

Balok 

 

Pembelajaran KI 1 dan KI 2 

dilakukan secara tidak langsung 

(terintegrasi) dalam pembelajaran 

KI 3 dan KI 4 

Penilaian KI 1 dan KI 

2 dilakukan melalui 

penilaian observasi 

perkembangan sikap 

spiritual dan sikap 

sosial berdasarkan 

indikator yang telah 

ditentukan 

8 JP Buku Siswa 

Matematika 

SMP / MTs 

Kelas VIII, 

Kemdikbud.  

Buku Teks 

Matematika  

(Konsep dan 

Aplikasinya) 

untuk kelas 

VIII SMP 

dan MTs, 

Depdiknas. 

 

2.2.Memiliki rasa ingin 

tahu, percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta 

memiliki rasa percaya 

pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk 

melalui pengalaman 

belajar. 

3.9    Menentukan luas 

permukaan dan 

volume kubus, 

balok, prisma, dan 

Pertemuan Pertama 

Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan berdoa. 

Sikap 

Observasi 

 Mengamati 

kedisiplinan dan  

3 JP 

2
3
9
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limas 

 

 

 

2. Guru menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis peserta didik. 

3. Guru menginformasikan 

materi yang akan dipelajari. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru menjelaskan rencana 

kegiatan pembelajaran. 

6. Guru menjelaskan manfaat 

dan memberikan apersepsi. 

Inti (105 menit) 

Langkah 1 (35 menit) : 

Menemukan konsep luas 

permukaan kubus 

7. Guru menampilkan gambar-

gambar yang berhubungan 

dengan luas permukaan 

kubus. 

rasa percaya diri 

dalam mengerjakan 

tugas, menyimak 

penjelasan, atau 

presentasi peserta 

didik mengenai 

bangun ruang 

kubus dan balok 

 

Pengetahuan 

Penugasan 

 Tugas terstruktur: 

mengerjakan 

latihan soal-soal 

yang berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi datar 

(kubus dan balok) 

2
4
0
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8. Peserta didik mengamati 

gambar tersebut. (mengamati, 

menalar) 

9. Dari hasil pengamatan, 

peserta didik bertanya tentang 

gambar yang disajikan. Jika 

tidak ada yang bertanya guru 

membuat pertanyaan 

pancingan tentang gambar 

tersebut  (menanya) 

10. Peserta didik dikelompokan 

menjadi beberapa kelompok. 

11. Guru membagikan LKPD 1 

dan alat peraga kubus pada 

masing-masing kelompok. 

12. Peserta didik mendiskusikan 

LKPD 1 dengan bantuan alat 

peraga kubus bersama 

kelompoknya. (mengamati, 

 Tes tertulis: 

mengerjakan soal-

soal berkaitan 

dengan bangun 

ruang sisi datar 

(kubus dan balok) 

 

 

2
4
1
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menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar)  

13. Guru berkeliling 

memperhatikan aktivitas 

peserta didik 

14. Peserta didik mengolah 

informasi yang terdapat pada 

LKPD.  

15. Peserta didik dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

(mengomunikasikan) 

16. Guru memberikan penguatan 

tentang materi luas 

permukaan kubus dengan 

memberikan konfirmasi 

jawaban LKPD 1. 

Langkah 2 (35 menit) : 

Menemukan konsep volume 

2
4
2
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kubus 

17. Guru menampilkan gambar-

gambar yang berhubungan 

dengan volume kubus. 

18. Peserta didik mengamati 

gambar tersebut. (mengamati, 

menalar) 

19. Dari hasil pengamatan, 

peserta didik bertanya tentang 

gambar yang disajikan. Jika 

tidak ada yang bertanya guru 

membuat pertanyaan 

pancingan tentang gambar 

tersebut  (menanya) 

20. Peserta didik dikelompokan 

menjadi beberapa kelompok. 

21. Guru membagikan LKPD 2 

pada masing-masing 

kelompok. 

2
4
3
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22. Peserta didik mendiskusikan 

LKPD 2 berbantuan alat 

peraga bersama kelompoknya. 

(mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, 

menalar)  

23. Guru berkeliling 

memperhatikan aktivitas 

peserta didik 

24. Peserta didik mengolah 

informasi yang terdapat pada 

LKPD.  

25. Peserta didik dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

(mengomunikasikan) 

26. Guru memberikan penguatan 

tentang materi luas 

permukaan kubus dengan 

2
4
4
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memberikan konfirmasi 

jawaban LKPD 2. 

Langkah 3 (35 menit) : 

Latihan Soal 

27. Guru membagikan LTPD 1 

dan alat peraga kubus. 

28. Peserta didik mendiskusikan 

LTPD 1 bersama 

kelompoknya. (mengamati, 

menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar)  

29. Guru membimbing peserta 

didik dalam mengerjakan soal 

latihan. 

30. Peserta didik dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

(mengomunikasikan) 

2
4
5
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31. Guru memberikan penguatan 

tentang materi luas 

permukaan kubus dengan 

memberikan konfirmasi 

jawaban LTPD 1. 

32. Peserta didik dengan bantuan 

guru menyimpulkan materi 

yang dipelajari. 

Penutup (5 menit) 

33. Guru dan peserta didik 

melakukan refleksi kegiatan 

pembelajaran. 

34. Guru memberikan PR. 

35. Guru meminta peserta didik 

mempelajari pertemuan 

selanjutnya. 

36. Guru menutup pelajaran 

dengan salam dan doa.  

Pertemuan kedua 2 JP  

2
4
6
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Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan berdoa. 

2. Guru menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis peserta didik. 

3. Guru menginformasikan 

materi yang akan dipelajari. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru menjelaskan rencana 

kegiatan pembelajaran. 

6. Guru menjelaskan manfaat 

dan memberikan apersepsi. 

Inti (65 menit) 

Langkah 1 (35 menit) : 

Menemukan konsep luas 

permukaan balok 
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7. Guru menampilkan gambar-

gambar yang berhubungan 

dengan luas permukaan balok. 

8. Peserta didik mengamati 

gambar tersebut. (mengamati, 

menalar) 

9. Dari hasil pengamatan, 

peserta didik bertanya tentang 

gambar yang disajikan. Jika 

tidak ada yang bertanya guru 

membuat pertanyaan 

pancingan tentang gambar 

tersebut  (menanya) 

10. Peserta didik dikelompokan 

menjadi beberapa kelompok. 

11. Guru membagikan LKPD 3  

dan alat peraga balok pada 

masing-masing kelompok. 

12. Peserta didik mendiskusikan 

2
4
8
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LKPD 3 dengan bantuan alat 

peraga balok bersama 

kelompoknya. (mengamati, 

menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar)  

13. Guru berkeliling 

memperhatikan aktivitas 

peserta didik 

14. Peserta didik mengolah 

informasi yang terdapat pada 

LKPD.  

15. Peserta didik dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

(mengomunikasikan) 

16. Guru memberikan penguatan 

tentang materi luas 

permukaan balok dengan 

memberikan konfirmasi 
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jawaban LKPD 3. 

Langkah 2 (30 menit) : 

Latihan Soal 

17. Guru membagikan LTPD 2 

dan pada masing-masing 

kelompok. 

18. Peserta didik mendiskusikan 

LTPD 2 bersama 

kelompoknya. (mengamati, 

menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar)  

19. Guru membimbing peserta 

didik dalam mengerjakan soal 

latihan. 

20. Peserta didik dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

(mengomunikasikan) 

2
5
0
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21. Guru memberikan penguatan 

tentang materi luas 

permukaan kubus dengan 

memberikan konfirmasi 

jawaban LTPD 2. 

22. Peserta didik dengan bantuan 

guru menyimpulkan materi 

yang dipelajari. 

Penutup (5 menit) 

23. Guru dan peserta didik 

melakukan refleksi kegiatan 

pembelajaran. 

24. Guru memberikan PR. 

25. Guru meminta peserta didik 

mempelajari pertemuan 

selanjutnya. 

26. Guru menutup pelajaran 

dengan salam dan doa. 

  Pertemuan Ketiga 3 JP  

2
5
1
 

2
5
2
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Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru membuka pelajaran 

dengan salam dan berdoa. 

2. Guru menyiapkan kondisi 

fisik dan psikis peserta didik. 

3. Guru menginformasikan 

materi yang akan dipelajari. 

4. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

5. Guru menjelaskan rencana 

kegiatan pembelajaran. 

6. Guru menjelaskan manfaat 

dan memberikan apersepsi. 

Inti (105 menit) 

Langkah 1 (35 menit) : 

Menemukan konsep volume 

balok 

2
5
3
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7. Guru menampilkan gambar-

gambar yang berhubungan 

dengan volume balok. 

8. Peserta didik mengamati 

gambar tersebut. (mengamati, 

menalar) 

9. Dari hasil pengamatan, 

peserta didik bertanya tentang 

gambar yang disajikan. Jika 

tidak ada yang bertanya guru 

membuat pertanyaan 

pancingan tentang gambar 

tersebut  (menanya) 

10. Peserta didik dikelompokan 

menjadi beberapa kelompok. 

11. Guru membagikan LKPD 4 

pada masing-masing 

kelompok. 

12. Peserta didik mendiskusikan 2
5
4
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LKPD 4 bersama 

kelompoknya. (mengamati, 

menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar)  

13. Guru berkeliling 

memperhatikan aktivitas 

peserta didik 

14. Peserta didik mengolah 

informasi yang terdapat pada 

LKPD.  

15. Peserta didik dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

(mengomunikasikan) 

16. Guru memberikan penguatan 

tentang materi volume balok 

dengan memberikan 

konfirmasi jawaban LKPD 4. 

Langkah 2 (70 menit) : 

2
5
5
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Latihan Soal 

17. Guru membagikan LTPD 3. 

18. Peserta didik mendiskusikan 

LTPD 3 bersama 

kelompoknya. (mengamati, 

menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar)  

19. Guru membimbing peserta 

didik dalam mengerjakan soal 

latihan. 

20. Peserta didik dari salah satu 

kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok. 

(mengomunikasikan) 

21. Guru memberikan 

memberikan konfirmasi 

jawaban LTPD 3. 

22. Peserta didik dengan bantuan 

guru menyimpulkan materi 

2
5
6
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yang dipelajari. 

Penutup (5 menit) 

23. Guru dan peserta didik 

melakukan refleksi kegiatan 

pembelajaran. 

24. Guru memberikan PR. 

25. Guru meminta peserta didik 

mempelajari kembali materi 

kubus dan balok karena 

pertemuan selanjutnya akan 

diadakan tes. 

26. Guru menutup pelajaran 

dengan salam dan doa. 

2
5
7
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Lampiran 22 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 01) 

 Sekolah     : SMP 

 Mata Pelajaran     : Matematika 

 Kelas/Semester     : VIII/2 

 Materi Pokok     : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Sub Materi Pokok  : Luas Permukaan dan Volume Kubus 

 Alokasi Waktu     : 3 x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan     kegiatan 

pembelajaran; 
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1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan 

akhir kegiatan. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta memiliki 

rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

2.2.1 Datang tepat waktu; 

2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama/sekolah; 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah 

berbahasa tulis yang baik dan 

benar; 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu; 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil 

kerja di depan kelas; 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan  

pendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi luas permukaan dan volume 

kubus. 

3.9 Menentukan luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma, dan 

limas. 

3.9.1 Menemukan rumus luas permukaan 

kubus; 

3.9.2 Menemukan rumus volume kubus; 

3.9.3 Menggunakan rumus luas 

permukaan kubus untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus;  

3.9.4 Menggunakan rumus volume 

kubus untuk menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang berkaitan 
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dengan volume kubus. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial 

Melalui kegiatan pembelajaran berkaitan dengan materi luas permukaan dan 

volume kubus, diharapkan peserta didik dapat: 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran; 

1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan; 

2.2.1 Datang tepat waktu; 

2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah; 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar; 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu; 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil kerja di depan kelas; 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan  pendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi luas permukaan dan volume 

kubus. 

Kompetensi Pengetahuan 

Melalui metode diskusi dan tanya jawab pada materi luas permukaan dan 

volume kubus dengan pendekatan saintifik berbantuan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD), Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD), Lembar Tugas, Alat 

Peraga Kubus, dan Media Visual (MV), diharapkan:  

3.9.1 Dengan menggunakan LKPD 1, Alat Peraga Kubus, dan MV.1, 

Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus;  

3.9.2 Dengan menggunakan LKPD 2, Alat Peraga Kubus, dan MV.1, 

Peserta Didik dapat menemukan rumus volume kubus; 

3.9.3 Dengan menggunakan LTPD 1 dan MV.1, Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas permukaan dan volume kubus untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume kubus;  
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3.9.4 Dengan menggunakan Lembar Tugas 1, Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas permukaan dan volume kubus untuk 

menyelesaikan soal-soal dan masalah sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volume kubus. 

 

D. Materi  Pembelajaran  

Luas Permukaan dan Volume Kubus  

 

E. Metode, Pendekatan, dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran  : Diskusi dan Tanya jawab 

2. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik  

(mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, menyimpulkan) 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media    : LKPD, LTPD, Alat Peraga Kubus, Lembar Tugas,  

Media Visual (Power Point)  

2. Alat   : Laptop, LCD, dan Proyektor 

3. Sumber Belajar :  

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2014.Buku Siswa: 

Matematika SMP / MTs Kelas VIII.Jakarta:Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

b. Nuharini & Wahyuni.2008.Matematika (Konsep dan Aplikasinya) untuk 

Kelas VIII SMP dan MTs.Jakarta:Depdiknas. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran   

Kegiatan Pembelajaran Saintifik 

Karakter 

yang 

Diharapkan 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru membuka pelajaran dengan  Religius 
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memberi salam 

2. Guru mempersilakan ketua kelas untuk 

memimpin doa jika jam pertama. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik dengan cara 

mengecek kehadiran peserta didik. 

Kemudian guru mempersilahkan peserta 

didik untuk menyiapkan buku teks 

pelajaran dan alat tulis. 

4. Guru menginformasikan materi yang 

akan dipelajari hari ini, yaitu tentang 

luas permukaan dan volume kubus.  

5. Dengan MV.1. Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu menemukan rumus luas 

permukaan dan volume  kubus serta 

menerapkan rumus luas permukaan dan 

volume kubus dalam pemecahan 

masalah.. 

6. Dengan MV.1, Guru menjelaskan 

rencana kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

7. Dengan MV.1, Guru memberi motivasi 

dengan menampilkan gambar-gambar 

dalam kehidupan sehari-hari yang 

merupakan pengaplikasian bentuk 

kubus dalam bentuk konkret.  

8. Guru menjelaskan bahwa manfaat dari 

kegiatan pembelajaran hari ini adalah 

dengan rumus luas permukaan dan 

volume kubus, peserta didik dapat 

 

 

Religius  
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menghitung luas permukaan dan 

volume benda-benda yang berbentuk 

kubus. 

9. Dengan MV.1, Guru memberikan 

apersepsi tentang  luas persegi dan 

bentuk-bentuk kubus yang menjadi 

materi prasyarat untuk mempelajari luas 

permukaan dan volume kubus. 

Kegiatan Inti (105 menit) 

Langkah 1 (35 menit) :  

Menemukan Konsep Luas Permukaan 

Kubus  

10. Dengan MV.1, Guru menampilkan 

gambar rubrik, kotak kado, dan kotak 

laci yang berbentuk kubus. 

11. Peserta didik diminta mengamati 

gambar-gambar tersebut dan dikaitkan 

dengan kubus.  

12. Setelah mengamati, guru menanyakan 

apa yang ada di benak peserta didik 

kemudian peserta didik menyusun 

pertanyaan terkait apa yang ditampilkan 

guru. 

13. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

yang telah mereka susun kepada guru. 

Jika tidak ada yang bertanya, guru 

membuat pertanyaan pancingan tentang 

gambar tersebut. 

14. Peserta didik kemudian dikelompokkan 

dalam beberapa kelompok. Masing-

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menalar 

 

 

 

 

 

 

Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin  
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masing kelompok terdiri atas empat 

peserta didik. 

15. Guru memberikan LKPD 1 dan Alat 

Peraga Kubus pada masing-masing 

kelompok. 

16. Peserta didik mendiskusikan LKPD 1  

dengan menggunakan alat peraga kubus 

secara berkelompok selama 20 menit 

untuk mengumpulkan informasi tentang 

konsep luas permukaan kubus. 

17. Guru berkeliling memperhatikan 

aktivitas peserta didik, membimbing 

peserta didik apabila mengalami 

kesulitan, dan mendorong keaktifan 

peserta didik mengerjakan LKPD 

dengan benar. 

18. Peserta didik mengolah informasi yang 

terdapat pada LKPD dan hasil diskusi 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan konsep luas permukaan 

kubus. 

19. Guru meminta salah satu perwakilan 

dari kelompok untuk 

mengomunikasikan hasil diskusi di 

depan kelas yang sebelumnya sudah 

dikomunikasikan di kelompoknya 

dengan penuh percaya diri. 

20. Kelompok lain memperhatikan 

penjelasan dari peserta didik yang 

presentasi dan memberikan apresiasi 

dengan bertepuk tangan.  

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menanya, 

Mengumpulkan 

informasi, 

Menalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin, 

percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya Diri 
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21. Peserta didik dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan. 

22. Guru memberikan penguatan tentang  

materi luas permukaan kubus dengan 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar dari LKPD 1. 

 

Langkah 2 (35 menit) : 

Menemukan Konsep Volume Kubus 

23. Dengan MV.1, Guru menampilkan 

gambar akuarium dan bak mandi yang 

berbentuk kubus. 

24. Peserta didik diminta mengamati 

gambar-gambar tersebut dan dikaitkan 

dengan kubus.  

25. Setelah mengamati, guru menanyakan 

apa yang ada di benak peserta didik 

kemudian peserta didik menyusun 

pertanyaan terkait apa yang ditampilkan 

guru. 

26. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

yang telah mereka susun kepada guru. 

Jika tidak ada yang bertanya, guru 

membuat pertanyaan pancingan tentang 

gambar tersebut. 

27. Peserta didik kemudian dikelompokkan 

dalam beberapa kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri atas empat 

peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menalar   

 

 

 

 

 

 

Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin  
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28. Guru memberikan LKPD 2 dan alat 

peraga kubus pada masing-masing 

kelompok. 

29. Peserta didik mendiskusikan LKPD 2 

berbantuan alat peraga kubus secara 

berkelompok selama 20 menit untuk 

mengumpulkan informasi tentang 

konsep volume kubus. 

30. Guru berkeliling memperhatikan 

aktivitas peserta didik, membimbing 

peserta didik apabila mengalami 

kesulitan, dan mendorong keaktifan 

peserta didik mengerjakan LKPD 

dengan benar. 

31. Peserta didik mengolah informasi yang 

terdapat pada LKPD untuk menemukan 

konsep volume kubus. 

32. Guru meminta salah satu perwakilan 

dari kelompok untuk 

mengomunikasikan hasil diskusi di 

depan kelas yang sebelumnya sudah 

dikomunikasikan di kelompoknya 

dengan penuh percaya diri. 

33. Kelompok lain memperhatikan 

penjelasan dari peserta didik yang 

presentasi dan memberikan apresiasi 

dengan bertepuk tangan.  

34. Peserta didik dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menanya, 

Mengumpulkan 

informasi, 

Menalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin, 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 
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35. Guru memberikan penguatan tentang  

materi luas permukaan kubus dengan 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar dari LKPD 2. 

Langkah 3 (35 menit) : 

Latihan Soal 

36. Guru memberikan latihan soal yang 

terdapat pada LTPD 1. 

37. Peserta didik bersama kelompoknya 

mendiskusikan LTPD 1 selama 20 

menit. Selanjutnya memeriksa dengan 

cermat hasil diskusinya untuk menalar 

dengan menggunakan konsep luas 

permukaan dan volume kubus yang 

telah didapat setelah menyelesaikan 

LKPD 1 dan LKPD 2. 

38. Peserta didik dibimbing guru dalam 

kegiatan diskusi dan diberi motivasi 

mengerjakan latihan soal dengan benar. 

39. Guru meminta salah satu perwakilan 

dari kelompok untuk 

mengomunikasikan hasil diskusi di 

depan kelas yang sebelumnya sudah 

dikomunikasikan di kelompoknya 

dengan penuh percaya diri. 

40. Kelompok lain memperhatikan 

penjelasan dari peserta didik yang 

presentasi dan memberikan apresiasi 

dengan bertepuk tangan.  

41. Peserta didik dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menanya, 

Mengumpulkan 

informasi, 

Menalar 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin, 

Percaya Diri 
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memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan. 

42. Guru memberikan konfirmasi jawaban 

yang benar dari LTPD 1.  

43. Peserta didik dengan bantuan guru 

menyimpulkan materi yang dipelajari 

berdasarkan hasil temuan mereka 

tentang konsep luas permukaan dan 

volume kubus serta bagaimana langkah-

langkah menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume kubus.  

 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan  

 

 

 

 

 

 

 

Percaya Diri 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup (5 menit) 

44. Guru bersama peserta didik melakukan 

refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang sudah terlaksana dengan 

mengungkap jalannya pembelajaran, 

ketercapaian tujuan, pengamatan sikap, 

dan hasil belajar peserta didik. 

45. Guru memberikan PR tentang luas 

permukaan dan volume kubus yang 

terdapat pada Lembar Tugas 1. 

46. Peserta didik diberi arahan oleh guru 

untuk mempelajari materi pertemuan 

berikutnya yaitu tentang luas 

permukaan balok pada Buku Siswa: 

Matematika SMP / MTs Kelas VIII hal 
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H. Penilaian   

1. Spiritual 

Teknik Penilaian  : Observasi 

Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

Kisi-kisi  :  

No Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan pembelajaran. 

1 

 

1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan akhir 

kegiatan. 

1 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir. 

 

2. Sikap  

Teknik Penilaian  : Observasi 

Bentuk Instrumen : Lembar Observasi 

Kisi-kisi  :  

No Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

2.2.1 Datang tepat waktu. 1 

92-97. 

47. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa serta 

memberi motivasi kepada peserta didik 

agar giat belajar. 

Religius  
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2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama/sekolah. 

1 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas 

sesuai dengan waktu yang ditentukan, 

mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik 

dan benar. 

1 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu. 

1 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil kerja di depan 

kelas. 

1 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan pendapat, 

bertanya, atau menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi luas permukaan dan 

volume kubus. 

1 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir. 

 

3. Pengetahuan 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Kisi-kisi Instrumen  : KD 3.9 

No Indikator 
Butir 

Instrumen 

3.9.2 
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volume kubus. 
3 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir. 

 

Semarang,   2016 

 

Mengetahui       

Guru Mata Pelajaran    Peneliti 
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Dra. Pujowati       Heni Kholiqowati 

NIP. 196910031997022003       NIM.4101412009     
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KOMPETENSI INTI 
 

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 :    Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

Kompetensi Dasar : 

 3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Indikator : 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

3. Menemukan rumus volume kubus. 

4. Menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. 

5. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

6. Menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

7. Menemukan rumus volume balok. 

8. Menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok. 
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A. PENGERTIAN  

Gambar 2.1 tersebut menunjukkan kubus ABCD.EFGH. Jika diamati, maka 

tampak bahwa kubus adalah suatu benda yang dibatasi oleh enam daerah persegi 

yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama (Kusni, 2009:1) 

 

B. LUAS PERMUKAAN KUBUS 

Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh luas sisi kubus. Nuharini & 

Wahyuni (2008:213) menyatakan untuk mencari luas kubus, berarti sama saja 

dengan menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut yang terdiri atas 6 buah 

persegi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Karena panjang setiap rusuk 

kubus pada Gambar 2.1 adalah s, maka luas setiap sisi kubus sama dengan s
2
. 

Jelas bahwa luas permukaan kubus sama dengan 6 x s
2 

= 6s
2
. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Kubus dan Jaring-jaring Kubus ABCD.EFGH 

A B 

C D 

H D 

F 

G H 

E 

E F 

E 

H 

 𝑠 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 

𝐽𝑎𝑑𝑖  𝐿 = 6𝑠2 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠    

 1 KUBUS  
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C. VOLUM KUBUS 

 

Nuharini & Wahyuni (2008: 215) menyatakan bahwa untuk menentukan volum 

sebuah kubus, perhatikanlah gambar berikut. Gambar 2.3 tersebut menunjukkan 

sebuah kubus satuan dengan panjang rusuk 2 satuan panjang. 

Volume kubus tersebut  =  banyak kubus satuan pada panjang x banyak kubus 

satuan pada lebar x banyak kubus satuan pada 

tinggi 

 = 2 x 2 x 2  

 = 2
3
  

= 8 satuan volum 

Jadi diperoleh rumus volum kubus dengan panjang rusuk s sebagai berikut. 

Volum kubus = panjang rusuk x panjang rusuk x panjang rusuk 

 

 

 

D. CONTOH SOAL 

1. Pak Lukman ingin membuat tempat mainan untuk anaknya dengan 

menggunakan tripleks. Tempat mainan yang akan dibuat oleh Pak Lukman 

tersebut berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuknya adalah 50 cm.  

a. Gambarlah sketsa kotak mainan yang berbentuk kubus tersebut dan 

tuliskan ukurannya! 

b. Berapakah luas minimal tripleks yang dibutuhkan oleh Pak Lukman 

untuk membuat tempat mainan tersebut ? 

Gambar 2.3  Model Volum Kubus 

Volum kubus = s x s x s = s
3 
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Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : panjang rusuk tempat mainan yang berbentuk kubus = 50 cm 

Ditanyakan  :  

a. Gambarlah sketsa kotak mainan yang berbentuk kubus tersebut dan 

tuliskan ukurannya! 

b. Berapakah luas minimal tripleks yang dibutuhkan oleh Pak Lukman untuk 

membuat tempat mainan tersebut ? 

Tahap 2  : Buatlah model luas permukaan kotak mainan yang dibuat 

pak Lukman berdasarkan informasi di atas! 

a. Gambar  : 

 

 

b.  Karena tempat mainan tersebut berbentuk kubus, maka model luas 

permukaannya adalah 6s
2
 dengan s adalah panjang rusuk 

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat! 

Jelas L.perm kubus = 6s
2
    

 
L.perm kubus = 6 x 50 x 50

 

         L.perm kubus = 15000
 

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut 

dengan kata-katamu sendiri! 
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Jadi, luas minimal tripleks yang diperlukan oleh pak Lukman untuk membuat 

tempat mainan anaknya adalah 15000 cm
2 

 

2. Bu Andri baru saja menguras bak mandinya yang berbentuk kubus dan bagian 

dalamnya memiliki ukuran panjang (1 x 1 x 1) m. Sekarang, Bu Andri ingin 

mengisi bak mandinya tersebut sampai penuh. Karena kran bak mandi sedang 

rusak, maka Bu Andri meminta anaknya untuk mengisi bak mandi tersebut 

dengan mengambil air dari sumur menggunakan ember. Tersedia dua buah 

ember yang dapat digunakan untuk mengambil air. Ember pertama dapat 

menampung air sebanyak 20 liter dan ember kedua dapat menampung air 

sebanyak 15 liter. Berapa kali pengisian agar bak mandi tersebut terisi penuh 

dengan air jika anaknya hanya akan menggunakan satu jenis ember untuk 

mengisi bak mandinya? Jelaskaan langkah-langkahmu! 

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : panjang rusuk kubus = 1 m, ember I = 20 liter, ember II = 15 liter 

Ditanyakan  : Berapa kali pengisian agar bak mandi tersebut terisi penuh dengan 

air jika anaknya hanya akan menggunakan satu jenis ember untuk 

mengisi bak mandi 

Tahap 2  : Buatlah model isi bak mandi Bu Andri berdasarkan 

informasi di atas! 

Karena bak mandi Bu Andri berbentuk kubus maka isi bak mandi 

tersebut dapat dimodelkan sebagai : Volum bak mandi =  s x s x s = s
3
 

dengan s adalah panjang rusuk kubus 

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat dan tulis langkah-langkahnya! 

Langkah-langkah untuk mengetahui banyaknya pengisisan : 

1. Menentukan volume bak mandi 

     Volum bak mandi =  s x s x s 

 Volum bak mandi =  1 x 1 x 1 
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 Volum bak mandi =  1 

Jadi volume bak mandi tersebut adalah 1 m
3 

= 1000 dm
3 

= 1000 liter 

2. Menentukan banyaknya pengisian 

a. Jika menggunakan ember I 

Banyak pengisian = 
                

            
=
    

2 
=    

b. Jika menggunakan ember II 

Banyak pengisian = 
                

            
=
    

  
= 66 6 

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut 

dengan kata-katamu sendiri! 

Jadi banyaknya pengisian bak mandi tersebut jika menggunakan ember I 

adalah 50 kali pengisian dan jika menggunakan ember II adalah 67 kali 

pengisisan 

 

E. LATIHAN ! 

1. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 15 cm. Tentukan luas permukaan 

kubus tersebut! 

2. Sebuah plastik yang luasnya 216 cm
2
 akan digunakan untuk membungkus 

sebuah kotak kado berbentuk kubus. Berapakah panjang rusuk kotak kado 

yang dapat dibungkus dengan plastik tersebut? 

3. Saili mempunyai kotak tempat permen berbentuk kubus dengan luas 

permukaan 384 cm
2
. Dia ingin mengetahui berapa banyak permen yang 

dapat tertampung pada kotak tersebut dengan cara mencari volume kotak 

permennya. Bantulah Saili untuk menghitung volume kotak permennya!      
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Lampiran 24  
 
  

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 1, Peserta 

didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubusinsip penjumlahan pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara acak 

diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar Kegiatan 

Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

 

              

 

 

C 

A s 

D 

B 

Perhatikan gambar di samping ! 

1.  Berbentuk apakah bangun di samping? ............... 

2.  Apa saja unsur – unsurnya? ................................ 

3.  Apa rumus luasnya? ............................................ 
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Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Manakah yang merupakan model kubus?   ( ………………..) 

3. 
1

. 

5. 
6. 

2. 

4. 

Ayo Menemukan 

Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Bangun apakah gambar (a) di atas? ( … ) 

2. Ada berapa banyak bidang sisinya? ( ....      ) 

3. Apakah semua bidang sisi pada bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran 

yang sama? (    …    ) 

4. Berbentuk apakah bidang sisi bangun tersebut? (   …     ) 

5. Berapakah luas salah satu bidang sisi bangun tersebut? (  ...  ) 

1

S 

Gb. a  

Mari mengamati, menanya, 
mencoba, menalar 
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Jika diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuknya adalah s satuan panjang, luas 

permukaannya adalah L satuan luas, maka:   

Lp Kubus =  ...  x  ... =  .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jadi, Luas jaring-jaring kubus = Luas permukaan kubus 

 =  ...  x  luas ... 

 = …  x  ( ...   x  … )  

 = …  

Perhatikan gambar di bawah ini ! 2 

S 

Gb. (i) Model Kubus ABCD.EFGH  

Model Kubus ABCD.EFGH 

Ayo Menyimpulkan  

Gb. (ii) Jaring-jaring Kubus ABCD.EFGH  

E 

D H

D 

Alas  

Tutup   

Sisi Depan 

Sisi 

Belakang  

Sisi 

Samping 

Kiri  

Sisi 

Samping 

Kanan 

A 

D C 

B 

F 

F E 

G C 

B A 

S 

1. Ada berapa banyak persegi dalam jaring-jaring kubus? (  ....  ) 

2. Apakah persegi-persegi tersebut memiliki ukuran yang sama? (  ...    ) 

3. Apakah panjang sisi persegi pada jaring-jaring sama dengan panjang rusuk 

kubus? (   .....     ) 

4. Samakah banyaknya persegi dalam jaring-jaring kubus dengan banyaknya bidang 

sisi kubus ? (    ... ) 

5. Berapakah luas jaring-jaring kubus? (    ... ) 

6. Apakah luas jaring-jaring kubus sama dengan luas seluruh sisi (permukaan) 

kubus? (     ...   ) 

Jawablah berdasarkan gambar ! 
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Lampiran 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Kelompok: 

1. .....................................................  

2. .....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 1, 

Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubusinsip penjumlahan 

pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama 

kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Ayo Ingat Kembali 

 

              

 

 

C 

A s 

D 

B 

Perhatikan gambar di samping ! 

1.  Berbentuk apakah bangun di samping? Persegi 

2.  Apa saja unsur – unsurnya? sisi 

3.  Apa rumus luasnya? Sisi x sisi 

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah 

Pertama 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 
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Perhatikan gambar di bawah ini ! 

Manakah yang merupakan model kubus?   ( 2,4 ) 

 

3. 
1

. 

5. 
6. 

2. 

4. 

Ayo Menemukan 

Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Bangun apakah gambar (a) di atas? (   Kubus  ) 

2. Ada berapa banyak bidang sisinya? ( 6     ) 

3. Apakah semua bidang sisi pada bangun tersebut memiliki bentuk dan 

ukuran yang sama? ( iya ) 

4. Berbentuk apakah bidang sisi bangun tersebut? (  persegi     ) 

5. Berapakah luas salah satu bidang sisi bangun tersebut? ( s
2
 ) 

1

S 

Gb. a  

Mari mengamati, menanya, 
mencoba, menalar 
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Jika diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuknya adalah s satuan panjang, luas 

permukaannya adalah L satuan luas, maka:   

Lp Kubus =  6 x  s
2
 =  6s

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jadi, Luas jaring-jaring kubus = Luas permukaan kubus 

 =  6  x  luas persegi 

 =  6  x  ( s x  s )  

 = 6s
2
  

Perhatikan gambar di bawah ini ! 2 

S 

Gb. (i) Model Kubus ABCD.EFGH  

Model Kubus ABCD.EFGH 

Ayo Menyimpulkan  

Gb. (ii) Jaring-jaring Kubus ABCD.EFGH  

E 

D H

D 

Alas  

Tutup   

Sisi Depan 

Sisi 

Belakang  

Sisi 

Samping 

Kiri  

Sisi 

Samping 

Kanan 

A 

D C 

B 

F 

F E 

G C 

B A 

S 

1. Ada berapa banyak persegi dalam jaring-jaring kubus? (  6 ) 

2. Apakah persegi-persegi tersebut memiliki ukuran yang sama? (  iya    ) 

3. Apakah panjang sisi persegi pada jaring-jaring sama dengan panjang rusuk 

kubus? (   iya    ) 

4. Samakah banyaknya persegi dalam jaring-jaring kubus dengan banyaknya bidang 

sisi kubus ? (   sama ) 

5. Berapakah luas jaring-jaring kubus? (    s
2
 ) 

6. Apakah luas jaring-jaring kubus sama dengan luas seluruh sisi (permukaan) 

kubus? (     iya   ) 

Jawablah berdasarkan gambar ! 
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Lampiran 26 

 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah  

Pertama 

Mata pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

5. ..................................................... 

6. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 2, Peserta 

didik dapat menemukan rumus volume kubusinsip penjumlahan pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara acak 

diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar Kegiatan 

Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

Perhatikan gambar di samping ! 

Bangun disamping merupakan bangun ............... 

Panjang rusuk-rusuknya =  ............ satuan panjang 

 
s 

s 

s 
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Perhatikan gambar (i) berikut ! 

 

 

1 

Satu kubus menunjukkan satu satuan 

volume dan rusuknya satu satuan panjang.  

dimasukan menjadi Jika penuh 

Dimasukan 7 buah 

kubus satuan 

menjadi Jika penuh 

dimasukan menjadi 

Jika kubus satuan tidak 

dimasukan semuanya ke 

dalam kerangka kubus besar 

Mari mengamati, 
menanya, mencoba, 

menalar 

Ayo Menemukan 
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Jika diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuknya adalah s satuan panjang, dan 

volumenya adalah V satuan volum, maka:  

V.Kubus  =  ...  x  ...  x  ... =  ..... 

NO Panjang Rusuk Satuan Panjang rusuk  
Banyaknya 

kubus kecil 

Hubungan panjang rusuk 

dan banyak satuan 

volume 

1  

 

 

. . . 

Satuan panjang 

. . . 

 buah 

 

 =      =    

2   

. . . 

Satuan panjang 
 
 

 

. . . 

buah 

 

 =      =    

3  

 

 

 

 

. . . 

Satuan panjang 
 
 
 
 

 

. . . 

buah 

 

 =      =    

4  

 

 

 

 

 

. . . 

Satuan panjang 
 
 
 
 
 
 
 

 

. . . 

buah 

 

 

 

 =      =    

5   

 

. . . 

 

 

 

. . . 

 

 

 =      =    

 

 

 

 

 

  

s 
s 

s 

Model Kubus ABCD.EFGH 

Ayo Menyimpulkan  

Lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar (i) di atas ! 2 
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Lampiran 27 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah  

Pertama 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Materi pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

5. ..................................................... 

6. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 2, 

Peserta didik dapat menemukan rumus volume kubusinsip penjumlahan pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama 

kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Kegiatan Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

Perhatikan gambar di samping ! 

Bangun disamping merupakan bangun kubus 

Panjang rusuk-rusuknya =   s   satuan panjang 

 
s 

s 

s 
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Perhatikan gambar (i) berikut ! 

 

 

1 

Satu kubus menunjukkan satu satuan 

volume dan rusuknya satu satuan panjang.  

dimasukan menjadi Jika penuh 

Dimasukan 7 buah 

kubus satuan 

menjadi Jika penuh 

dimasukan menjadi 

Jika kubus satuan tidak 

dimasukan semuanya ke 

dalam kerangka kubus besar 

Mari mengamati, 
menanya, mencoba, 

menalar 

Ayo Menemukan 
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Jika diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuknya adalah s satuan panjang, dan 

volumenya adalah V satuan volum, maka:  

V.Kubus  =  s  x  s x  s =  s
3 

NO Panjang Rusuk Satuan Panjang rusuk  
Banyaknya 

kubus kecil 

Hubungan panjang 

rusuk dan banyak 

satuan volume 

1  

 

 

1 

Satuan panjang 

1 

 buah 

 

 =      =    

2   

2 

Satuan panjang 
 
 

 

8 

buah 

 

 =      =    

3  

 

 

 

 

3 

Satuan panjang 
 
 
 
 

 

27 

buah 

 

  =      =    

4  

 

 

 

 

 

4 

Satuan panjang 
 
 
 
 
 
 
 

 

64 

buah 

 

 

 

  =      =    

5   

 

S 

 

 

 

S X S X S 

 

 

     =    

 

 

 

 

 

  

s 
s 

s 

Model Kubus ABCD.EFGH 

Ayo Menyimpulkan  

Lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar (i) di atas ! 2 
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Lampiran 28 

 

 

  

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah  

Pertama 

Mata pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester   : VIII/2 

Materi pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok:  

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9   Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LTPD 1, 

Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan 

dan volume kubusins 

Alokasi Waktu : 20 menit  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama 

kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LTPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Ayo Ingat Kembali 

W 

Model Kubus ABCD.EFGH  

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan 

gambar di samping! 

1. Sebutkan semua rusuk-rusuknya! (  ....    ) 

2. Sebutkan semua bidang sisinya! ( ....       ) 

3. Luas permukaan bangun di samping adalah    … 

4. Volume bangun di samping adalah    …     
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1. Pak Lukman ingin membuat tempat mainan untuk anaknya dengan 

menggunakan tripleks. Tempat mainan yang akan dibuat oleh Pak Lukman 

tersebut berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuknya adalah 50 cm.  

a. Gambarlah sketsa kotak mainan yang berbentuk kubus tersebut dan 

tuliskan ukurannya! 

b. Berapakah luas minimal tripleks yang dibutuhkan oleh Pak Lukman 

untuk membuat tempat mainan tersebut ? 

Ayo Berlatih 

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : ................................................................................................................ 

Ditanyakan  : ................................................................................................................. 

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

Tahap 2  : Buatlah model luas permukaan kotak mainan yang dibuat pak 

Lukman berdasarkan informasi di atas! 

a. Gambar  : 

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

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

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

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

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

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

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat! 

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

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

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

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

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

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

...... 
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2. Bu Andri baru saja menguras bak mandinya yang berbentuk kubus dan bagian 

dalamnya memiliki ukuran panjang (1 x 1 x 1) m. Sekarang, Bu Andri ingin 

mengisi bak mandinya tersebut sampai penuh. Karena kran bak mandi sedang 

rusak, maka Bu Andri meminta anaknya untuk mengisi bak mandi tersebut 

dengan mengambil air dari sumur menggunakan ember. Tersedia dua buah 

ember yang dapat digunakan untuk mengambil air. Ember pertama dapat 

menampung air sebanyak 20 liter dan ember kedua dapat menampung air 

sebanyak 15 liter. Berapa kali pengisian agar bak mandi tersebut terisi penuh 

dengan air jika anaknya hanya akan menggunakan satu jenis ember untuk 

mengisi bak mandinya? Jelaskaan langkah-langkahmu! 

Ayo Berlatih  

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : ............................................................................................................... 

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

Ditanyakan  : ............................................................................................................... 

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

Tahap 2  : Buatlah model isi bak mandi Bu Andri berdasarkan informasi di 

atas! 

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

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

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

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang kalian 

buat dan tulis langkah-langkahnya! 

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................
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Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

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

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

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

...... 

Ayo Menyimpulkan  

Nyatakan langkah-langkahmu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum kubus dengan kata-katamu sendiri! 

1. ................................................................................................................................ 

2. ................................................................................................................................ 

3. ................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................ 
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Lampiran 29 

 

 

 

 

  Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah  

Pertama 

Mata pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester   : VIII/2 

Materi pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9   Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LTPD 1, 

Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan 

dan volume kubusins 

Alokasi Waktu : 20 menit  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama 

kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LTPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Ayo Ingat Kembali 

W 

Model Kubus ABCD.EFGH  

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan 

gambar di samping! 

1. Sebutkan semua rusuk-rusuknya! AB, BC, CD, AD, CG, 

GF, BF, EF, HG, EH,AE, DH   

2. Sebutkan semua bidang sisinya! ABCD, EFGH, ABFE, 

DCGH, BCGF, ADGH 

3. Luas permukaan bangun di samping adalah    6w
3
 

4. Volume bangun di samping adalah    w
3     
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1. Pak Lukman ingin membuat tempat mainan untuk anaknya dengan 

menggunakan tripleks. Tempat mainan yang akan dibuat oleh Pak Lukman 

tersebut berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuknya adalah 50 cm.  

a. Gambarlah sketsa kotak mainan yang berbentuk kubus tersebut dan 

tuliskan ukurannya! 

b. Berapakah luas minimal tripleks yang dibutuhkan oleh Pak Lukman 

untuk membuat tempat mainan tersebut ? 

Ayo Berlatih 

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : panjang rusuk tempat mainan yang berbentuk kubus = 50 cm 

Ditanyakan  :  

a. Gambarlah sketsa kotak mainan yang berbentuk kubus tersebut dan tuliskan 

ukurannya! 

b. Berapakah luas minimal tripleks yang dibutuhkan oleh Pak Lukman untuk 

membuat tempat mainan tersebut ? 

Tahap 2  : Buatlah model luas permukaan kotak mainan yang dibuat pak 

Lukman berdasarkan informasi di atas! 

a. Gambar  : 

 

 
b.  Karena tempat mainan tersebut berbentuk kubus, maka model luas permukaannya 

adalah 6s
2
 dengan s adalah panjang rusuk 

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat! 

Jelas L.perm kubus = 6s
2
    

 
L.perm kubus = 6 x 50 x 50

 

         L.perm kubus = 15000
 

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

Jadi, luas minimal tripleks yang diperlukan oleh pak Lukman untuk membuat 

tempat mainan anaknya adalah 15000 cm
2
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2. Bu Andri baru saja menguras bak mandinya yang berbentuk kubus dan bagian 

dalamnya memiliki ukuran panjang (1 x 1 x 1) m. Sekarang, Bu Andri ingin 

mengisi bak mandinya tersebut sampai penuh. Karena kran bak mandi sedang 

rusak, maka Bu Andri meminta anaknya untuk mengisi bak mandi tersebut dengan 

mengambil air dari sumur menggunakan ember. Tersedia dua buah ember yang 

dapat digunakan untuk mengambil air. Ember pertama dapat menampung air 

sebanyak 20 liter dan ember kedua dapat menampung air sebanyak 15 liter. Berapa 

kali pengisian agar bak mandi tersebut terisi penuh dengan air jika anaknya hanya 

akan menggunakan satu jenis ember untuk mengisi bak mandinya? Jelaskaan 

Ayo Berlatih  

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : panjang rusuk kubus = 1 m, ember I = 20 liter, ember II = 15 liter 

Ditanyakan  : Berapa kali pengisian agar bak mandi tersebut terisi penuh dengan air 

jika anaknya hanya akan menggunakan satu jenis ember untuk mengisi 

bak mandi 

Tahap 2  : Buatlah model isi bak mandi Bu Andri berdasarkan informasi di 

atas! 

Karena bak mandi Bu Andri berbentuk kubus maka isi bak mandi tersebut 

dapat dimodelkan sebagai : Volum bak mandi =  s x s x s = s
3
 dengan s adalah 

panjang rusuk kubus 

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat dan tulis langkah-langkahnya! 

Langkah-langkah untuk mengetahui banyaknya pengisisan : 

1. Menentukan volume bak mandi 

     Volum bak mandi =  s x s x s 

 Volum bak mandi =  1 x 1 x 1 

 Volum bak mandi =  1 

Jadi volume bak mandi tersebut adalah 1 m
3 

= 1000 dm
3 

= 1000 liter 

2. Menentukan banyaknya pengisian 

a. Jika menggunakan ember I 

Banyak pengisian = 
                

            
=
    

2 
=    
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b. Jika menggunakan ember II 

Banyak pengisian = 
                

            
=
    

  
= 66 6 

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

Jadi banyaknya pengisian bak mandi tersebut jika menggunakan ember I adalah 

50 kali pengisian dan jika menggunakan ember II adalah 67 kali pengisisan 

Ayo Menyimpulkan  

Nyatakan langkah-langkahmu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan dan volum kubus dengan kata-katamu sendiri! 

1. Menulis informasi yang diketahui pada soal 

2. Membuat model matematis dari masalah yang ada pada soal 

3. Menyelesaikan model matematis tersebut 

4. Membuat kesimpulan dari solusi yang telah didapat pada tahap tiga 
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Lampiran 30 

Lembar Tugas 1 

1. Kisi-Kisi Soal Tes Pemahaman Konsep 

Satuan  Pendidikan  : SMP  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2   

Materi Pokok   : Luas Permukaan dan Volume Kubus 

Bentuk Soal   : Uraian 

Jumlah Soal    : 3 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1. 

3.9 Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

 

Kubus 

1. Menemukan luas 

permukaan kubus jika 

diketahui panjang 

rusuknya. 

Uraian 

1 

2. 2. Menemukan panjang 

rusuk kubus jika 

diketahui luas 

permukaan kubusnya. 

1 

3. 3. Menemukan volume 

kubus jika diketahui 

luas permukaan kubus 

1 

 

2. Lembar Tugas 1 

Petunjuk : Selesaikan permasalahan berikut dengan runtut, tepat dan benar! 

1. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 15 cm. Tentukan luas permukaan 

kubus tersebut!  

2. Sebuah plastik yang luasnya 216 cm
2
 akan digunakan untuk membungkus 

sebuah kotak kado berbentuk kubus. Berapakah panjang rusuk kotak kado 

yang dapat dibungkus dengan plastik tersebut? 
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3. Saili mempunyai kotak tempat agar-agar berbentuk kubus dengan luas 

permukaan 384 cm
2
. Dia ingin mengetahui berat agar-agar yang dapat 

tertampung pada kotak tersebut dengan cara mencari volume kotak tempat 

agar-agarnya. Bantulah Saili untuk menghitung volume kotak tempat agar-

agarnya!      

3. Kunci Jawaban  

No Uraian Penyelesaian 

1 Diketahui : Kubus dengan panjang rusuk 15 cm. 

Ditanya    : Luas permukaan kubus. 

Selesaian : 

Misal : Panjang rusuk kubus = s 

       Luas permukaan kubus = L 

Jelas  = 6   2 

        = 6    2 

        = 6      

        =      

Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah 1350 cm
2
. 

2 Diketahui : Luas karton 216 cm
2
 akan dibuat kotak berbentuk kubus. 

Ditanya   :  Panjang rusuk kotak yang dibuat. 

Selesaian :   

Misal : Luas karton = L 

             Panjang rusuk kotak = s 

  Jelas,   = 6   2 

       6 = 6 2 

      2    =
  6

6
 

      2    =  6 

           = √ 6 

           = 6 

Jadi, panjang rusuk kotak tersebut adalah 6 cm. 
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3 Diketahui : Luas permukaan Kubus = 384 cm
2
 

Ditanya : V = ….. ? 

Selesaian: 

Sebelum menghitung volume kubus, maka kita harus menghitung 

panjang rusuknya terlebih dahulu 

   L = 6 x s x s 

384 = 6 x s
2
 

   s
2
 = 
   

 
   

   s
2
 = 64 

     s = 8   

Panjang rusuk kubus tersebut adalah 8 cm, selanjutnya kita akan 

menghitung volumenya. 

V = s x s x s 

    = 8 x 8 x 8 

    = 512 cm 

Jadi volume kotak tempat agar-agar Saili tersebut adalah 512 cm
3
 yang 

artinya agar-agar yang dapat tertampung dalam kotak memiliki berat 

maksimal 512 cm
3
 

 

4. Pedoman Penskoran 

No 
Langkah 

Penyelesaian 
Skor Respon Peserta Didik pada masalah 

1 Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 15 cm. Tentukan luas 

permukaan kubus tersebut!  

Memahami soal 

dengan menulis apa 

yang diketahui dan 

ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya 

dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya 

secara lengkap dan benar 

Menghitung Luas 0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun 
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Permukaan Kubus  ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang 

diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar 

tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dan mendapatkan 

solusi akhir secara benar 

2 

 

Sebuah plastik yang luasnya 216 cm
2
 akan digunakan untuk 

membungkus sebuah kotak kado berbentuk kubus. Berapakah panjang 

rusuk kotak kado yang dapat dibungkus dengan plastik tersebut 

Memahami soal 

dengan menulis apa 

yang diketahui dan 

ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya 

dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya 

secara lengkap dan benar 

Menghitung panjang 

rusuk kotak kado 

berbentuk kubus 

  

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun 

ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang 

diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar 

tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dan mendapatkan 

solusi akhir secara benar 

3 

 

Saili mempunyai kotak tempat agar-agar berbentuk kubus dengan luas 

permukaan 384 cm
2
. Dia ingin mengetahui berat agar-agar yang dapat 

tertampung pada kotak tersebut dengan cara mencari volume kotak 

tempat agar-agarnya. Bantulah Saili untuk menghitung volume kotak 

tempat agar-agarnya!      

Memahami soal 

dengan menulis apa 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya 
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yang diketahui dan 

ditanya 

dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya 

secara lengkap dan benar 

Menghitung volume 

akuarium 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun 

ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang 

diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar 

pada tahap mencari panjang rusuk kotak 

agar-agar yang berbentuk kubus 

berdasarkan luas permukaan yang 

diketahui tetapi solusinya salah  

4 Melakukan perhitungan dan solusinya 

benar sampai tahap mencari panjang 

rusuk kotak agar-agar yang berbentuk 

kubus tetapi tidak melanjutkan 

menghitung volume kotak agar-agar yang 

berbentuk kubus 

6 Melakukan perhitungan dengan benar 

sampai tahap menghitung volume kotak 

agar-agar yang berbentuk kubus tetapi 

solusi akhir salah  

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap 

dan benar serta mendapatkan solusi akhir 

secara benar 

N          ( ) =
                   

             
       

Keterangan :     

Sangat Baik (A)  :  6                  ,          Baik (B)  :       6 

Cukup (C) :  6         ,          Kurang (K) :     

Lampiran 31 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 02) 

 Sekolah     : SMP 

 Mata Pelajaran     : Matematika 

 Kelas/Semester     : VIII/2 

 Materi Pokok     : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Sub Materi Pokok  : Luas Permukaan Balok 

 Alokasi Waktu     : 2 x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan     kegiatan 

pembelajaran; 

1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan 
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akhir kegiatan. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta memiliki 

rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

2.2.1 Datang tepat waktu; 

2.2.2. Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama/sekolah; 

2.2.3. Mengerjakan atau mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah 

berbahasa tulis yang baik dan 

benar; 

2.2.4. Berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu; 

2.2.5. Berani mempresentasikan hasil 

kerja di depan kelas; 

2.2.6. Berani dalam menyampaikan  

pendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi luas permukaan balok. 

3.9 Menentukan luas 

permukaan dan volume 

balok, balok, prisma, dan 

limas. 

3.9.1 Menemukan rumus luas permukaan 

balok; 

3.9.2 Menggunakan rumus luas 

permukaan balok untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan balok.  

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial 

Melalui kegiatan pembelajaran berkaitan dengan materi luas permukaan 

balok, diharapkan peserta didik dapat: 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran; 

1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan; 
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2.2.1 Datang tepat waktu; 

2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah; 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar; 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu; 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil kerja di depan kelas; 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan pendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi luas permukaan balok. 

Kompetensi Pengetahuan 

Melalui metode diskusi dan tanya jawab pada materi luas permukaan balok 

dengan pendekatan saintifik berbantuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), 

Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD), Lembar Tugas, Alat Peraga Balok, dan 

Media Visual (MV), diharapkan:  

1.9.1 Dengan menggunakan LKPD 3, Alat Peraga Balok, dan MV.2, Peserta 

didik dapat menemukan rumus luas permukaan balok;  

1.9.2 Dengan menggunakan LTPD 2 dan MV.2, Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan balok;  

1.9.3 Dengan menggunakan Lembar Tugas 2, Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan soal-

soal dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan 

balok. 

 

D. Materi  Pembelajaran  

Luas permukaan balok  

 

E. Metode, Pendekatan, dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran  : Diskusi dan Tanya jawab 

2. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik  

(mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, menyimpulkan) 
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F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media    : LKPD, LTPD, Alat Peraga Balok, Lembar Tugas, 

  Media Visual (Power Point) 

2. Alat   : Laptop, LCD, dan Proyektor 

3. Sumber Belajar :  

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2014.Buku Siswa: 

Matematika SMP / MTs Kelas VIII.Jakarta : Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

b. Nuharini & Wahyuni.2008.Matematika (Konsep dan Aplikasinya) 

untuk Kelas VIII SMP dan MTs. Jakarta :Depdiknas. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran   

Kegiatan Pembelajaran Saintifik 

Karakter 

yang 

Diharapkan 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

memberi salam 

2. Guru mempersilakan ketua kelas untuk 

memimpin doa jika jam pertama. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik dengan cara 

mengecek kehadiran peserta didik. 

Kemudian guru mempersilahkan peserta 

didik untuk menyiapkan buku teks 

pelajaran dan alat tulis. Guru juga 

menanyakan dan membahas PR jika 

ada. 

4. Guru menginformasikan materi yang 

akan dipelajari hari ini, yaitu tentang 

 Religius 

 

Religius  
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luas permukaan balok. 

5. Dengan MV.2, Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu menemukan rumus luas 

permukaan balok serta menerapkan 

rumus luas permukaan balok dalam 

pemecahan masalah. 

6. Dengan MV.2, Guru menjelaskan 

rencana kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

7. Dengan MV.2, Guru memberi motivasi 

dengan menampilkan gambar-gambar 

dalam kehidupan sehari-hari yang 

merupakan pengaplikasian bentuk balok 

dalam bentuk konkret.  

8. Guru menjelaskan bahwa manfaat dari 

kegiatan pembelajaran hari ini adalah 

dengan rumus luas permukaan balok, 

peserta didik dapat menghitung luas 

permukaan benda-benda yang 

berbentuk balok. 

9. Dengan MV.2, Guru memberikan 

apersepsi dengan menggali pengetahuan 

prasyarat mengenai bentuk dan unsur-

unsur balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (65 menit) 

Langkah 1 (35 menit) :  

Menemukan Konsep Luas Permukaan 

Balok 

10. Dengan MV.2, Guru menampilkan 
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gambar boneka danboo dan kajon yang 

berbentuk balok. 

11. Peserta didik diminta mengamati 

gambar tersebut dan dikaitkan dengan 

balok.  

12. Setelah mengamati, guru menanyakan 

apa yang ada di benak peserta didik 

kemudian peserta didik menyusun 

pertanyaan terkait apa yang ditampilkan 

guru. 

13. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

yang telah mereka susun kepada guru. 

Jika tidak ada yang bertanya, guru 

membuat pertanyaan pancingan tentang 

gambar tersebut. 

14. Peserta didik kemudian dikelompokkan 

dalam beberapa kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri atas empat 

peserta didik. 

15. Guru memberikan LKPD 3 dan Alat 

Peraga Balok pada masing-masing 

kelompok. 

16. Peserta didik mendiskusikan LKPD 3  

dengan menggunakan alat peraga balok 

secara berkelompok selama 20 menit 

untuk mengumpulkan informasi tentang 

konsep luas permukaan balok. 

17. Guru berkeliling memperhatikan 

aktivitas peserta didik, membimbing 

peserta didik apabila mengalami 

kesulitan, dan mendorong keaktifan 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menalar 

 

 

 

 

 

Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menanya, 

Mengumpulkan 

informasi, 

Menalar 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin, 

percaya diri 
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peserta didik mengerjakan LKPD 

dengan benar. 

18. Peserta didik mengolah informasi yang 

terdapat pada LKPD dan hasil diskusi 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan konsep luas permukaan 

balok. 

19. Guru meminta salah satu perwakilan 

dari kelompok untuk 

mengomunikasikan hasil diskusi di 

depan kelas yang sebelumnya sudah 

dikomunikasikan di kelompoknya 

dengan penuh percaya diri. 

20. Kelompok lain memperhatikan 

penjelasan dari peserta didik yang 

presentasi dan memberikan apresiasi 

dengan bertepuk tangan.  

21. Peserta didik dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan. 

22. Guru memberikan penguatan tentang  

materi luas permukaan balok dengan 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar dari LKPD 3. 

Langkah 2 (30 menit) : 

Latihan Soal 

23. Guru memberikan latihan soal yang 

terdapat pada LTPD 2. 

24. Peserta didik bersama kelompoknya 

mendiskusikan LTPD 2 selama 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disiplin, 
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menit. Selanjutnya memeriksa dengan 

cermat hasil diskusinya untuk menalar 

dengan menggunakan konsep luas 

permukaan balok yang telah didapat 

setelah menyelesaikan LKPD 3.  

25. Peserta didik dibimbing guru dalam 

kegiatan diskusi dan diberi motivasi 

mengerjakan latihan soal dengan benar. 

26. Guru meminta salah satu perwakilan 

dari kelompok untuk 

mengomunikasikan hasil diskusi di 

depan kelas yang sebelumnya sudah 

dikomunikasikan di kelompoknya 

dengan penuh percaya diri. 

27. Kelompok lain memperhatikan 

penjelasan dari peserta didik yang 

presentasi dan memberikan apresiasi 

dengan bertepuk tangan.  

28. Peserta didik dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan. 

29. Guru memberikan konfirmasi jawaban 

yang benar dari LTPD 2.  

30. Peserta didik dengan bantuan guru 

menyimpulkan materi yang dipelajari 

berdasarkan hasil temuan mereka 

tentang konsep luas permukaan balok 

serta bagaimana langkah-langkah 

menyelesaikan permasalahan sehari-

hari yang berkaitan dengan luas 

Menanya, 

Mengumpulkan 

informasi, 

Menalar 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan  

 

 

 

 

Percaya Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 
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H. Penilaian   

1. Spiritual 

Teknik Penilaian : Observasi 

Bentuk Instrumen: Lembar Observasi 

Kisi-kisi :  

No Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 1 

permukaan balok.    

Kegiatan Penutup (5 menit) 

31. Guru bersama peserta didik melakukan 

refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang sudah terlaksana dengan 

mengungkap jalannya pembelajaran, 

ketercapaian tujuan, pengamatan sikap, 

dan hasil belajar peserta didik. 

32. Guru memberikan PR tentang luas 

permukaan balok yang terdapat pada 

Lembar Tugas 2. 

33. Peserta didik diberi arahan oleh guru 

untuk mempelajari materi pertemuan 

berikutnya yaitu tentang volume balok 

pada Buku Siswa: Matematika SMP / 

MTs Kelas VIII hal 92-97. 

34. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa serta 

memberi motivasi kepada peserta didik 

agar giat belajar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  
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kegiatan pembelajaran  

1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan akhir 

kegiatan 

1 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir 

 

2. Sikap  

Teknik Penilaian : Observasi 

Bentuk Instrumen: Lembar Observasi 

Kisi-kisi :  

No Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

2.2.1 Datang tepat waktu 1 

2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama/sekolah 

1 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, mengikuti kaidah 

berbahasa tulis yang baik dan benar 

1 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu 

1 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil kerja di depan 

kelas 

1 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan pendapat, 

bertanya, atau menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan materi luas permukaan balok 

1 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir 

 

3. Pengetahuan 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Kisi-kisi Instrumen  : KD 3.9 
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No Indikator 
Butir 

Instrumen 

3.9.2 
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas permukaan balok. 
2 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir 

 

 

Semarang,   2016 

 

Mengetahui       

Guru Mata Pelajaran    Peneliti 

 

 

Dra. Pujowati       Heni Kholiqowati 

NIP. 196910031997022003       NIM.4101412009     
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KOMPETENSI INTI 
 

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 :    Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

Kompetensi Dasar : 

 3.10 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Indikator : 

1. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

2. Menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

3. Menemukan rumus volume kubus. 

4. Menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. 

5. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

6. Menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

7. Menemukan rumus volume balok. 

8. Menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok.  

 



316 
 

 

 

A. PENGERTIAN  

Menurut Nuharini & Wahyuni (2008:203), balok adalah bangun ruang yang 

dibentuk oleh tiga pasang sisi berbentuk persegi panjang yang setiap pasangnya 

memiliki bentuk dan ukuran yang sama (kongruen).  

B. LUAS PERMUKAAN BALOK 

Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh luas sisi balok (Nuharini & 

Wahyuni,2008:213). Balok di atas mempunyai tiga pasang sisi yang tiap pasang 

sisinya kongruen yaitu :  

4. Sisi ABCD   sisi EFGH 

5. Sisi ADHE   sisi BCGF 

6. Sisi ABFE   sisi DCGH 

Akibatnya diperoleh: 

Luas ABCD = luas EFGH =      

Luas ADHE = luas BCGF =      

Luas ABFE = luas DCGH =      

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

yang saling kongruen pada balok tersebut. 

  =                                         

    = (   )  (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 

    =  (   )   (   )   (   ) 

    =  *(   )  (   )  (   )+   

Gambar  2.4  Model Balok  

 
 

 2 BALOK  
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Jadi, rumus luas permukaan balok adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

C. CONTOH SOAL 

Bu Rini membeli sebuah Spring Bed dengan panjang 2 m, lebar 1,6 m, dan tinggi 

0,2 m. Bu Rini ingin membeli kain sprei untuk menutupi spring bed tersebut 

kecuali bagian bawah dan di toko tersedia kain sprei bermotif bunga dengan harga 

Rp 30.000,00 per m
2 

dan kain sprei bermotif kartun dengan harga Rp 25.000,00 

per m
2
. 

a. Gambarlah sketsa spring bed tersebut! 

b. Jika kamu sebagai Bu Rini, kain sprei manakah yang akan kamu beli untuk 

menutupi spring bed ? 

c. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, berapakah sisa uang Bu Rini setelah 

digunakan untuk membeli kain sprei jika pada awalnya uang yang dibawa 

sejumlah Rp 200.000,00. Jelaskan langkah-langkahmu dengan kata-katamu 

sendiri! 

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : Spring Bed dengan ukuran panjang 2 m, lebar 1,6 m, dan tinggi 

0,2 m  

Harga kain sprei bermotif bunga = Rp 30.000,00 per m
2 
 

Harga kain sprei bermotif kartun = Rp 25.000,00 per m
2
 

Ditanyakan  :  

a. Gambarlah sketsa spring bed tersebut! 

b. Jika kamu sebagai Bu Rini, kain sprei manakah yang akan kamu beli untuk 

menutupi spring bed ? 

𝐿 =  *(𝑝  𝑙)  (𝑙  𝑡)  (𝑝  𝑡)+   

𝐷𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐿 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  

  𝑝 = 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘; 𝑙 = 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘; 𝑡 = 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  
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c. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, berapakah sisa uang Bu Rini setelah 

digunakan untuk membeli kain sprei jika pada awalnya uang yang dibawa 

sejumlah Rp 200.000,00. Jelaskan langkah-langkahmu dengan kata-katamu 

sendiri! 

Tahap 2  : Buatlah gambar sketsa dan model luas (permukaan) Spring 

Bed Bu Rini berdasarkan informasi di atas! 

a. Gambar  :  

 

 

Jika panjang Spring Bed = p, lebar Spring Bed = l , tinggi Spring Bed = t 

Model luas permukaan Spring Bed Bu Rini :  

Luas permukaan kecuali bagian bawah = p x l + 2 (p x t) + 2 x (l x t) 

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat dan jelaskan langkah-langkahnya! 

b. kain sprei bermotif bunga  

c. Untuk mengetahui sisa uang yang dimiliki setelah membeli kain sprei, maka 

harus menghitung terlebih dahulu uang yang digunakan untuk membeli kain 

sprei. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mencari luas permukaan spring bed yang berbentuk balok 

Karena bagian bawah tidak dibungkus kain, maka:  

Jelas Luas perm.balok : 

2 m 

0,2 m 

1,6 m 
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         L = (p x l) + 2 (p x t) + 2 (l x t) 

     L = (2 x 1,6) + 2 (2 x 0,2) + 2 (1,6 x 0,2)} 

               L = 3,2 + 0,8 + 0,64 

            L = 4,64 

 Jadi kain yang digunakan untuk membungkus spring bed kecuali bagian 

yang bawah adalah sebanyak 4,64 m
2
 

2. Menentukan biaya yang digunakan untuk membeli kain  

Biaya = 4,64 x 30.000,00 = 139.200 

Jadi biaya yang digunakan untuk membeli kain sprei adalah Rp 139.200,00 

3. Menentukan sisa uang yang masih dimiliki Bu Rini 

Sisa uang : 200.000- 139.200 = 60.800 

Jadi sisa uang yang dimiliki Bu Rini adalah Rp 60.800,0 
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Lampiran 33 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Materi pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 3, Peserta 

didik dapat menemukan rumus luas permukaan balok. penjumlahan pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara acak 

diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar Kegiatan 

Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

1. Berbentuk apakah bangun pada Gb.1? 

........... 

2. Apa saja unsur–unsurnya? ......................... 

3. Panjang  = ............... satuan  

4. Lebar  = ............... satuan  

Gb 1. 
1 satuan 

1
 s

at
u

an
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1. Ada berapa sisi pada bangun balok (a)? (   . . .    ) 

2. Berbentuk apa sisinya?   (        . . .       ) 

3. Apakah seluruh sisinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? (  . . . ) 

4. Perhatikan gambar (b)! 

a)   Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi panjang pada balok ? (  . .  .  ) 

b) Berapa ukuran masing-masing sisi? (    . . .   ) 

c) Sisi-sisi yang mempunyai ukuran yang sama yaitu   . . .           ,    . . .       ,      . . . 

5. Berapa jumlah luas gambar (b)?  

Luas = 2 x Luas  . . .   + 2 x Luas  . . .   + 2 x Luas  . .  

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

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

=  .  .  .  satuan luas 

6. Apakah luas permukaan balok pada gambar (a) sama dengan luas jaring-jaring pada 

gambar (b)? (  . . .  ) 

7. Berapa luas gambar (a)?  

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

  

 

 

a. Berbentuk apa bangun pada 

Gb.2? (   .......... ) 

b. Panjang  = ...............  satuan 

c. Lebar  = ...............  satuan 

d. Tinggi   = ...............  satuan  

a. Berbentuk apakah bangun pada 

Gb.3? (  .......... ) 

b. Panjang  = .............. satuan panjang   

c. Lebar  = .............. satuan panjang   

d. Tinggi   = .............. satuan panjang  

Ayo Menemukan 

Jika 

dibuka 

Perhatikan gambar berikut ! 1 

(a) 

(b) 

Sisi 

samping 

kiri 

Jawablah berdasarkan gambar ! 

Gb 3. 
Gb 2. 1 satuan 

1
 s

at
u

an
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Jika 

dibuka 

 

1. Berapa panjang sisi balok ? (   . . .    ) 

2. Berapa lebar sisi balok ? (      . . .    ) 

3. Berapa tinggi sisi balok ? ( . . . ) 

4. Apakah seluruh sisinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? (  . . . ) 

5. Perhatikan gambar (ii)! 

a)  Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi panjang pada balok ? (  . .  .  ) 

b)  Berapa ukuran masing-masing sisi? (    . . .   ) 

c)  Sisi-sisi yang mempunyai ukuran yang sama yaitu   . . .           ,    . . .    ,      . . . 

6. Berapa jumlah luas gambar (ii)?  

Luas = 2  x  Luas  . . .   + 2  x  Luas  . . .   +  2  x  Luas  . . .  

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

= 2 x ( .  .  .+ .  .  . + .  .  . )  satuan luas  

7. Apakah luas permukaan balok sama dengan luas jaring-jaring? (  . . .  ) 

8. Berapa luas gambar (i)?  

luas gambar (i) = luas   .  .  .  = . . .  x ( .  .  . + . . . + . . . )  satuan luas 

 

 

Mari mengamati, menanya, mencoba, menalar 

(i) 

(ii) 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 2 

Ayo Menyimpulkan  

  
Jika diketahui sebuah balok dengan 

dengan panjang sisinya adalah p, lebarnya 

adalah l, tingginya adalah t, dan luas 

permukaan balok adalah L, maka luas 

permukaan balok tersebut adalah : 

Lp balok = ... X ( ... + ... + ...) 
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Lampiran 34 

 

  

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Materi pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 3, 

Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan balok. penjumlahan pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Kegiatan Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

a. Berbentuk apakah bangun pada Gb.1? 
Persegi Panjang  

b. Apa saja unsur–unsurnya? Panjang dan 
lebar 

c. Panjang  =  8   satuan  

d. Lebar  =  4   satuan  

Gb 1. 
1 satuan 

1
 s

at
u

an
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1. Ada berapa sisi pada bangun balok (a)? (   6    ) 

2. Berbentuk apa sisinya?   (       persegi panjang       ) 

3. Apakah seluruh sisinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? ( tidak ) 

4. Perhatikan gambar (b)! 

a. Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi panjang pada balok ? (  3  ) 

b. Berapa ukuran masing-masing sisi? ( 8x4 satuan panjang,   8x3  satuan panjang,   

4x3  satuan panjang ) 

c. Sisi-sisi yang mempunyai ukuran yang sama yaitu   sisi depan dengan sisi 

belakang,     

sisi alas dengan sisi atas , sisi samping kiri dengan sisi samping kanan 

5. Berapa jumlah luas gambar (b)?  

Luas = 2 x Luas sisi alas + 2 x Luas sisi depan + 2 x Luas  sisi samping kiri  

=  2 x  (Panjang x lebar) + 2 x (panjang x tinggi) + 2 x (lebar x tinggi)  

 = 2 x (Panjang x lebar + panjang x tinggi + lebar x tinggi) satuan luas  

6. Apakah luas permukaan balok pada gambar (a) sama dengan luas jaring-jaring pada 

gambar (b)? (  iya  ) 

7. Berapa luas gambar (a)?  

luas gambar (a) = luas gambar (b)  

= 2 x (Panjang x lebar + panjang x tinggi + lebar x tinggi) satuan 

  

 

a. Berbentuk apa bangun pada 

Gb.2? (   balok  ) 

b. Panjang  = 10  satuan 

c. Lebar  =  3  satuan 

d. Tinggi   =  4  satuan  

a. Berbentuk apakah bangun pada 

Gb.3? (  balok  ) 

b. Panjang  =  p  satuan panjang  

c. Lebar  =  l  satuan panjang  

d. Tinggi   =  t  satuan panjang  

Ayo Menemukan 

Jika 

dibuka 

Perhatikan gambar berikut ! 1 

(a) 

(b) 

Sisi 

samping 

kiri 

Jawablah berdasarkan gambar ! 

Gb 3. Gb 2. 1 satuan 

1
 s

at
u

an
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Jika 

dibuka 

 

1. Berapa panjang sisi balok ? (  p  ) 

2. Berapa lebar sisi balok ? ( l  ) 

3. Berapa tinggi sisi balok ? ( t ) 

4. Apakah seluruh sisinya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? ( tidak ) 

5. Perhatikan gambar (ii)! 

a.  Berdasarkan ukurannya, ada berapa jenis persegi panjang pada balok ? (  3  ) 

b.  Berapa ukuran masing-masing sisi? ( p x l  satuan panjang,  p x t  satuan 

panjang, l x t satuan panjang ) 

c. Sisi-sisi yang mempunyai ukuran yang sama yaitu   sisi depan dengan sisi 

belakang,     

sisi alas dengan sisi atas , sisi samping kiri dengan sisi samping kanan 

6. Berapa jumlah luas gambar (ii)?  

Luas = 2  x  Luas sisi alas + 2  x  Luas sisi depan +  2  x  Luas sisi samping kiri  

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

= 2 x (p x l + p x t + l x t )  satuan luas  

9. Apakah luas permukaan balok sama dengan luas jaring-jaring? (  iya  ) 

10. Berapa luas gambar (i)?  

luas gambar (i) = luas gambar (ii) = 2 x (p x l + p x t + l x t )  satuan luas 

 

 

Mari mengamati, menanya, mencoba, menalar 

Ayo Menyimpulkan  

Jika diketahui sebuah balok dengan 

dengan panjang sisinya adalah p, lebarnya 

adalah l, tingginya adalah t, dan luas 

permukaan balok adalah L, maka luas 

permukaan balok tersebut adalah : 

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

(i) 

(ii) 

Perhatikan gambar di bawah ini ! 2 
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Lampiran 35 

 

 

  

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. .................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LTPD 2, Peserta 

didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok 

Alokasi Waktu : 15 menit  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LTPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Tugas Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di samping! 

1. Sebutkan semua unsur-unsurnya!  

(   ....         )  

2. Luas permukaan bangun di samping 

adalah    …    

3. Gambarkan 2 buah jaring-jaring dari balok di samping! 

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

 p 

Model Balok ABCD.EFGH  

 t 

 l 
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Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : ........................................................................................................ 

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

Ditanyakan  : ........................................................................................................ 

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

Tahap 2  : Buatlah gambar sketsa dan model luas seluruh sisi (permukaan) 

Spring Bed Bu Rini berdasarkan informasi di atas! 

a. Gambar  : 

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

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

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

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

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

c. ....................................................................................................................................

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

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

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

Bu Rini membeli sebuah Spring Bed dengan panjang 2 m, lebar 1,6 m, dan tinggi 

0,2 m. Bu Rini ingin membeli kain sprei untuk menutupi spring bed tersebut 

kecuali bagian bawah dan di toko tersedia kain sprei bermotif bunga dengan harga 

Rp 30.000,00 per m
2 

dan kain sprei bermotif kartun dengan harga Rp 25.000,00 per 

m
2
. 

a. Gambarlah sketsa spring bed tersebut! 

b. Jika kamu sebagai Bu Rini, kain sprei manakah yang akan kamu beli untuk 

menutupi spring bed ? 

c. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, berapakah sisa uang Bu Rini setelah 

digunakan untuk membeli kain sprei jika pada awalnya uang yang dibawa 

sejumlah Rp 200.000,00. Jelaskan langkah-langkahmu dengan kata-katamu 

Ayo Berlatih 
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Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat dan jelaskan langkah-langkahnya! 

c. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayo Menyimpulkan  

Nyatakan langkah-langkahmu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan balok dengan kata-katamu sendiri! 

1. ............................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................ 

3. ............................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................

. 
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Lampiran 36 

 

 

 

  

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok:  

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. .................................................... 

Kompetensi Dasar  :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LTPD 2, Peserta 

didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan balok 

Alokasi Waktu : 15 menit  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LTPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Tugas Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di samping! 

1. Sebutkan semua unsur-unsurnya!  

( sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang,  

diagonal ruang, bidang diagonal )  

2. Luas permukaan bangun di samping adalah 

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

3. Gambarkan 2 buah jaring-jaring dari balok di samping! 

 

 

 p 

Model Balok 

ABCD.EFGH  

 t 

 l 
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Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : Spring Bed dengan ukuran panjang 2 m, lebar 1,6 m, dan tinggi 0,2 m  

Harga kain sprei bermotif bunga = Rp 30.000,00 per m
2 
 

Harga kain sprei bermotif kartun = Rp 25.000,00 per m
2
 

Ditanyakan  :  

a. Gambarlah sketsa spring bed tersebut! 

b. Jika kamu sebagai Bu Rini, kain sprei manakah yang akan kamu beli untuk 

menutupi spring bed ? 

c. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, berapakah sisa uang Bu Rini setelah 

digunakan untuk membeli kain sprei jika pada awalnya uang yang dibawa 

sejumlah Rp 200.000,00. Jelaskan langkah-langkahmu dengan kata-katamu 

sendiri! 

Tahap 2  : Buatlah gambar sketsa dan model luas (permukaan) Spring Bed 

Bu Rini berdasarkan informasi di atas! 

a. Gambar  :  

 

 

Jika panjang Spring Bed = p, lebar Spring Bed = l , tinggi Spring Bed = t 

Model luas permukaan Spring Bed Bu Rini :  

Bu Rini membeli sebuah Spring Bed dengan panjang 2 m, lebar 1,6 m, dan tinggi 0,2 

m. Bu Rini ingin membeli kain sprei untuk menutupi spring bed tersebut kecuali 

bagian bawah dan di toko tersedia kain sprei bermotif bunga dengan harga Rp 

30.000,00 per m
2 

dan kain sprei bermotif kartun dengan harga Rp 25.000,00 per m
2
. 

a. Gambarlah sketsa spring bed tersebut! 

b. Jika kamu sebagai Bu Rini, kain sprei manakah yang akan kamu beli untuk 

menutupi spring bed ? 

c. Berdasarkan jawabanmu pada poin a, berapakah sisa uang Bu Rini setelah 

digunakan untuk membeli kain sprei jika pada awalnya uang yang dibawa 

sejumlah Rp 200.000,00. Jelaskan langkah-langkahmu dengan kata-katamu 

sendiri! 

Ayo Berlatih 

2 m 

0,2 m 

1,6 m 
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Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat dan jelaskan langkah-langkahnya! 

Alternatif jawaban I : 

b. kain sprei bermotif bunga  

c. Untuk mengetahui sisa uang yang dimiliki setelah membeli kain sprei, maka 

harus menghitung terlebih dahulu uang yang digunakan untuk membeli kain 

sprei. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mencari luas permukaan spring bed yang berbentuk balok 

Karena bagian bawah tidak dibungkus kain, maka:  

Jelas Luas perm.balok : 

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

     L = (2 x 1,6) + 2 (2 x 0,2) + 2 (1,6 x 0,2)} 

               L = 3,2 + 0,8 + 0,64 

            L = 4,64 

 Jadi kain yang digunakan untuk membungkus spring bed kecuali bagian yang 

bawah adalah sebanyak 4,64 m
2
 

2. Menentukan biaya yang digunakan untuk membeli kain  

Biaya = 4,64 x 30.000,00 = 139.200 

Jadi biaya yang digunakan untuk membeli kain sprei adalah Rp 139.200,00 

3. Menentukan sisa uang yang masih dimiliki Bu Rini 

Sisa uang : 200.000- 139.200 = 60.800 

Jadi sisa uang yang dimiliki Bu Rini adalah Rp 60.800,00 

Alternatif jawaban II : 

b. kain sprei bermotif kartun  

c. Untuk mengetahui sisa uang yang dimiliki setelah membeli kain sprei, maka 

harus menghitung terlebih dahulu uang yang digunakan untuk membeli kain 

sprei. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Mencari luas permukaan spring bed yang berbentuk balok 

Karena bagian bawah tidak dibungkus kain, maka:  

Jelas Luas perm.balok : 

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

     L = (2 x 1,6) + 2 (2 x 0,2) + 2 (1,6 x 0,2)} 

               L = 3,2 + 0,8 + 0,64 

            L = 4,64 

Jadi kain yang digunakan untuk membungkus spring bed kecuali bagian yang 

bawah adalah sebanyak 4,64 m
2
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Ayo Menyimpulkan  

Nyatakan langkah-langkahmu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan luas permukaan balok dengan kata-katamu sendiri! 

1. Menulis informasi yang diketahui pada soal 

2. Membuat model matematis dari masalah yang ada pada soal 

3. Menyelesaikan model matematis tersebut 

4. Membuat kesimpulan dari solusi yang telah didapat pada tahap tiga 

 

2. Menentukan biaya yang digunakan untuk membeli kain  

Biaya = 4,64 x 25.000,00 = 116.00 

Jadi biaya yang digunakan untuk membeli kain sprei adalah Rp 116.000,00 

3. Menentukan sisa uang yang masih dimiliki Bu Rini 

Sisa uang : 200.000- 116.000 = 84.000 

Jadi sisa uang yang dimiliki Bu Rini adalah Rp 84.000,00 
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Lampiran 37 

Lembar Tugas 2 

1. Kisi-Kisi Soal Tes Pemahaman Konsep 

Satuan  Pendidikan   : SMP  

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : VIII/2   

Materi Pokok   : Luas Permukaan Balok 

Bentuk Soal   : Uraian 

Jumlah Soal    : 2 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1. 

3.9 

Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas 

 

Balok 

1. Menentukan panjang 

balok jika diketahui 

luas permukaan balok, 

lebar, dan tinggi balok 

tersebut. 

Uraian 

1 

2. 2. Menentukan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk 

membeli kaca akuarium 

jika diketahui ukuran 

akuarium dan harga 

kaca per m
2 

 

 

1 

 

2. Soal 

Petunjuk : Selesaikan permasalahan berikut dengan runtut, tepat dan benar! 

1. Perhatikan gambar balok ABCD.EFGH. Jika luas permukaan balok tersebut 

adalah 198 cm
2
, dengan panjang BC = 6 cm, dan CG = 3 cm. Hitunglah 

panjang balok tersebut! 



334 
 

 

 

2. Arya akan membuat akuarium berbentuk balok tanpa tutup. Ukuran 

akuarium yang akan dibuat yaitu panjang 90 cm, lebar 60 cm dan tinggi 50 

cm. Jika harga kaca Rp 75.000,00/m². Berapa biaya minimum yang 

dikeluarkan Arya untuk membeli kaca? 

3. Kunci Jawaban 

No Uraian Penyelesaian 

1 Diketahui :  

 

Luas permukaan balok ABCD.EFGH adalah 198 cm
2
, 

panjang BC = 6 cm, dan CG = 3 cm.  

Ditanya : panjang balok tersebut 

Selesaian : 

Misal : Panjang balok = p,  Lebar balok    = l,  Tinggi balok   = t 

Jelas, Luas permukaan balok = 2 . [(p x l) + (p x t) + (l x t)] 

    198                 = 2 . [(p x 6) + (p x 3) + (6 x 3)] 

    198                 = 2 [6p + 3p + 18] 

    
2

198
               = 18 + 9p 

                    99                  = 18 + 9p 

                  99 -18              = 9p 

                    81                  = 9p 

                         p               = 
9

81
 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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                         p               = 9  

Jadi, panjang balok tersebut adalah 9 cm. 

2 Diketahui :  

Akuarium berukuran 90 cm x 60 cm x 50 cm 

Harga kaca = Rp 75.000/m
2
 

Ditanya   :  Biaya minimum yang diperlukan untuk membeli kaca 

Selesaian :   

Misal : Panjang akuarium = p,   Lebar akuarium     = l 

            Tinggi akuarium   = t 

Kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium tanpa tutup adalah               

L.perm akuarium = (p x l) + 2 (l x t) + 2 (p x t) 

 L.perm akuarium = (90 x 60) + 2 (60 x 50) + 2 (90 x 50) 

 L.perm akuarium = 5.400 + 6.000 + 9.000 

 L.perm akuarium = 20.400 

Jadi kaca yang diperlukan untuk membuat akuarium tanpa tutup adalah 

20.400 cm
2 

= 2,04 m²  

Biaya minimum untuk membeli kaca adalah 2,04 x 75.000 =  153.000 

Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan Arya untuk membeli kaca 

adalah Rp 153.000,00 

 

4. Pedoman Penskoran 

No 
Langkah 

Penyelesaian 
Skor Respon Peserta Didik pada masalah 

1 Perhatikan gambar balok ABCD.EFGH. Jika luas permukaan balok 

tersebut adalah 198 cm
2
, dengan panjang BC = 6 cm, dan CG = 3 cm. 

Hitunglah panjang balok tersebut! 
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Memahami soal 

dengan menulis apa 

yang diketahui dan 

ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya 

dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya 

secara lengkap dan benar 

Menghitung panjang 

balok  

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun 

ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang 

diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar 

tetapi solusi akhir salah 

4 Melakukan perhitungan dan mendapatkan 

solusi akhir secara benar 

2 

 

Arya akan membuat akuarium berbentuk balok tanpa tutup. Ukuran 

akuarium yang akan dibuat yaitu panjang 90 cm, lebar 60 cm dan tinggi 

50 cm. Jika harga kaca Rp 75.000,00/m². Berapa biaya minimum yang 

dikeluarkan Arya untuk membeli kaca? 

Memahami soal 

dengan menulis apa 

yang diketahui dan 

ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya 

dengan benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya 

secara lengkap dan benar 

Menghitung biaya 

untuk membeli kaca 

akuarium 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun 

ada hanya menunjukkan ketidakpahaman 

tentang konsep sehingga informasi yang 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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diberikan tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar 

pada tahap mencari luas permukaan 

akuarium tanpa tutup berdasarkan ukuran 

akuarium yang diketahui tetapi solusinya 

salah  

4 Melakukan perhitungan dan solusinya 

benar sampai tahap luas permukaan 

akuarium tanpa tutup tetapi tidak 

melanjutkan menghitung biaya untuk 

membeli kaca 

6 Melakukan perhitungan dengan benar 

sampai tahap menghitung biaya untuk 

membeli kaca tetapi solusi akhir salah  

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap 

dan benar serta mendapatkan solusi akhir 

secara benar 

 

N          ( ) =
                   

             
       

 

Keterangan :    Sangat Baik (A)  :  6          ,   

 Baik (B)       :       6 

 Cukup (C) :  6            

 Kurang (K)   :     
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Lampiran 38 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 03) 

 Sekolah     : SMP 

 Mata Pelajaran     : Matematika 

 Kelas/Semester     : VIII/2 

 Materi Pokok     : Bangun Ruang Sisi Datar 

 Sub Materi Pokok  : Volume Balok 

 Alokasi Waktu     : 3 x 40 Menit 

 

A. Kompetensi Inti (KI)  

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator  

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah 

melakukan     kegiatan 

pembelajaran; 
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1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan 

akhir kegiatan. 

2.2 Memiliki rasa ingin tahu, 

percaya diri, dan 

ketertarikan pada 

matematika serta memiliki 

rasa percaya pada daya dan 

kegunaan matematika, 

yang terbentuk melalui 

pengalaman belajar. 

2.2.1 Datang tepat waktu; 

2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama/sekolah; 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan 

tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah 

berbahasa tulis yang baik dan 

benar; 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan 

kegiatan tanpa ragu-ragu; 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil 

kerja di depan kelas; 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan  

pendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi volume balok. 

3.9 Menentukan volume dan 

volume kubus, balok, 

prisma, dan limas. 

3.9.1 Menemukan rumus volume balok; 

3.9.2 Menggunakan rumus volume balok 

untuk menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan 

volume balok. 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial 

Melalui kegiatan pembelajaran berkaitan dengan materi volume balok, 

diharapkan peserta didik dapat: 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran; 

1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan; 

2.2.1 Datang tepat waktu; 
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2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah; 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar; 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu; 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil kerja di depan kelas; 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan  pendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi volume balok. 

Kompetensi Pengetahuan 

Melalui metode diskusi dan tanya jawab pada materi volume balok dengan 

pendekatan saintifik berbantuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), 

Lembar Tugas Peserta Didik (LTPD), Lembar Tugas, dan Media Visual 

(MV), diharapkan:  

3.9.1 Dengan menggunakan LKPD 4 dan MV.3, Peserta Didik dapat 

menemukan rumus volume balok; 

3.9.2 Dengan menggunakan LTPD 3 dan MV.3, Peserta didik dapat 

menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan masalah 

sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok;  

3.9.3 Dengan menggunakan Lembar Tugas 3, Peserta didik dapat 

menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan soal-soal dan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok. 

 

D. Materi  Pembelajaran  

Volume balok  

 

E. Metode, Pendekatan, dan Model Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran  : Diskusi dan Tanya jawab 

2. Pendekatan pembelajaran : Pendekatan saintifik  

(mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, menyimpulkan) 

 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran  

1. Media    : LKPD, LTPD, Lembar Tugas dan Media Visual 
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(Power Point)  

2. Alat   : Laptop, LCD, dan Proyektor 

3. Sumber Belajar :  

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2014.Buku Siswa: 

Matematika SMP / MTs Kelas VIII.Jakarta : Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

b. Nuharini & Wahyuni.2008.Matematika (Konsep dan Aplikasinya) 

untuk Kelas VIII SMP dan MTs. Jakarta :Depdiknas. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran   

Kegiatan Pembelajaran Saintifik 

Karakter 

yang 

Diharapkan 

Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1. Guru membuka pelajaran dengan 

memberi salam 

2. Guru mempersilakan ketua kelas untuk 

memimpin doa jika jam pertama. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik dan 

psikis peserta didik dengan cara 

mengecek kehadiran peserta didik. 

Kemudian guru mempersilahkan peserta 

didik untuk menyiapkan buku teks 

pelajaran dan alat tulis. Guru juga 

menanyakan dan membahas PR jika 

ada. 

4. Guru menginformasikan materi yang 

akan dipelajari hari ini, yaitu tentang 

volume balok. 

5. Dengan MV.3, Guru menyampaikan 

 Religius 

 

Religius  
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tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

yaitu menemukan rumus volume balok 

serta menerapkan rumus volume balok 

dalam pemecahan masalah. 

6. Dengan MV.3, Guru menjelaskan 

rencana kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

7. Guru memberi motivasi dan 

menjelaskan bahwa manfaat dari 

kegiatan pembelajaran hari ini adalah 

dengan rumus volume balok, peserta 

didik dapat menghitung volume benda-

benda yang berbentuk balok. 

8. Dengan MV.3, Guru memberikan 

apersepsi tentang kubus satuan yang 

menjadi materi prasyarat untuk 

mempelajari volume balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (105 menit) 

Langkah 1 (35 menit) :  

Menemukan Konsep Volume Balok 

9. Dengan MV.3, Guru menampilkan 

gambar kotak makanan, kolam renang, 

dan loyang kue yang berbentuk balok  

10. Peserta didik diminta mengamati 

gambar tersebut dan dikaitkan dengan 

balok.  

11. Setelah mengamati, guru menanyakan 

apa yang ada di benak peserta didik 

kemudian peserta didik menyusun 

pertanyaan terkait apa yang ditampilkan 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menalar 
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guru. 

12. Peserta didik mengajukan pertanyaan 

yang telah mereka susun kepada guru. 

Jika tidak ada yang bertanya, guru 

membuat pertanyaan pancingan tentang 

gambar tersebut. 

13. Peserta didik kemudian dikelompokkan 

dalam beberapa kelompok. Masing-

masing kelompok terdiri atas empat 

peserta didik. 

14. Guru memberikan LKPD 4 pada 

masing-masing kelompok. 

15. Peserta didik mendiskusikan LKPD 4  

secara berkelompok selama 20 menit 

untuk mengumpulkan informasi tentang 

konsep volume balok. 

 

16. Guru berkeliling memperhatikan 

aktivitas peserta didik, membimbing 

peserta didik apabila mengalami 

kesulitan, dan mendorong keaktifan 

peserta didik mengerjakan LKPD 

dengan benar. 

17. Peserta didik mengolah informasi yang 

terdapat pada LKPD dan hasil diskusi 

menggunakan alat peraga untuk 

menemukan konsep volume balok. 

18. Guru meminta salah satu perwakilan 

dari kelompok untuk 

mengomunikasikan hasil diskusi di 

depan kelas yang sebelumnya sudah 

Menanya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menanya, 

Mengumpulkan 

informasi, 

Menalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan 
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dikomunikasikan di kelompoknya 

dengan penuh percaya diri. 

19. Kelompok lain memperhatikan 

penjelasan dari peserta didik yang 

presentasi dan memberikan apresiasi 

dengan bertepuk tangan.  

20. Peserta didik dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan. 

21. Guru memberikan penguatan tentang  

materi volume balok dengan 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar dari LKPD 4. 

Langkah 2 (70 menit) : 

Latihan Soal 

22. Guru memberikan latihan soal yang 

terdapat pada LTPD 3. 

23. Peserta didik bersama kelompoknya 

mendiskusikan LTPD 3 selama 40 

menit. Selanjutnya memeriksa dengan 

cermat hasil diskusinya untuk menalar 

dengan menggunakan konsep volume 

balok yang telah didapat setelah 

menyelesaikan LKPD 3.  

24. Peserta didik dibimbing guru dalam 

kegiatan diskusi dan diberi motivasi 

mengerjakan latihan soal dengan benar. 

25. Guru meminta salah satu perwakilan 

dari kelompok untuk 

mengomunikasikan hasil diskusi di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati, 

Menanya, 

Mengumpulkan 

informasi, 

Menalar 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan 
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depan kelas yang sebelumnya sudah 

dikomunikasikan di kelompoknya 

dengan penuh percaya diri. 

26. Kelompok lain memperhatikan 

penjelasan dari peserta didik yang 

presentasi dan memberikan apresiasi 

dengan bertepuk tangan.  

27. Peserta didik dari kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan. 

28. Guru memberikan konfirmasi jawaban 

yang benar dari LTPD 3.  

29. Peserta didik dengan bantuan guru 

menyimpulkan materi yang dipelajari 

berdasarkan hasil temuan mereka 

tentang konsep volume dan volume 

balok serta bagaimana langkah-langkah 

menyelesaikan permasalahan sehari-

hari yang berkaitan dengan volume dan 

volume balok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengomunikasi

kan  

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup (5 menit) 

30. Guru bersama peserta didik melakukan 

refleksi terhadap kegiatan pembelajaran 

yang sudah terlaksana dengan 

mengungkap jalannya pembelajaran, 

ketercapaian tujuan, pengamatan sikap, 

dan hasil belajar peserta didik. 

31. Guru memberikan PR tentang volume 

balok yang terdapat pada Lembar Tugas 
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H. Penilaian   

1. Spiritual 

Teknik Penilaian : Observasi 

Bentuk Instrumen: Lembar Observasi 

Kisi-kisi :  

No Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

1.1.1 Berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

kegiatan pembelajaran 

1 

 

1.1.2 Memberi salam pada saat awal dan akhir 

kegiatan 

1 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir 

2. Sikap  

Teknik Penilaian : Observasi 

Bentuk Instrumen: Lembar Observasi 

Kisi-kisi :  

No Sikap/nilai Butir 

3. 

32. Peserta didik diberi arahan oleh guru 

untuk mempelajari kembali materi 

kubus dan balok karena pertemuan 

selanjutnya akan diadakan tes. 

33. Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam dan doa serta 

memberi motivasi kepada peserta didik 

agar giat belajar. 

 

 

 

 

 

Religius  
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Instrumen 

2.2.1 Datang tepat waktu 1 

2.2.2 Patuh pada tata tertib atau aturan 

bersama/sekolah 

1 

2.2.3 Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai 

dengan waktu yang ditentukan, mengikuti kaidah 

berbahasa tulis yang baik dan benar 

1 

2.2.4 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa 

ragu-ragu 

1 

2.2.5 Berani mempresentasikan hasil kerja di depan 

kelas 

1 

2.2.6 Berani dalam menyampaikan pendapat, bertanya, 

atau menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi volume balok 

1 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir 

 

3. Pengetahuan 

Teknik Penilaian : Tes 

Bentuk Instrumen : Uraian 

Kisi-kisi Instrumen  : KD 3.9 

No Indikator 
Butir 

Instrumen 

3.9.2 
Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan volume balok. 
2 

Instrumen dan lembar penskoran: terlampir 

 

Semarang,   2016 

Mengetahui       

Guru Mata Pelajaran    Peneliti 
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Dra. Pujowati       Heni Kholiqowati 

NIP. 196910031997022003       NIM.4101412009 
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PENDIDIKAN MATEMATIKA 2012 
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KOMPETENSI INTI 
 

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

KI 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata 

KI 4 :    Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 

Kompetensi Dasar : 

 3.11 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Indikator : 

9. Menemukan rumus luas permukaan kubus. 

10. Menggunakan rumus luas permukaan kubus untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

11. Menemukan rumus volume kubus. 

12. Menggunakan rumus volume kubus untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan volume kubus. 

13. Menemukan rumus luas permukaan balok. 

14. Menggunakan rumus luas permukaan balok untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

15. Menemukan rumus volume balok. 

16. Menggunakan rumus volume balok untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan dengan volume balok.  
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A. PENGERTIAN  

Menurut Nuharini & Wahyuni (2008:203), balok adalah bangun ruang yang 

dibentuk oleh tiga pasang sisi berbentuk persegi panjang yang setiap pasangnya 

memiliki bentuk dan ukuran yang sama (kongruen).  

B. VOLUME BALOK 

Proses penurunan rumus balok memiliki cara yang sama seperti pada kubus. 

Caranya adalah dengan menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk 

balok yang lain. Proses ini digambarkan pada gambar berikut. 

 

 

 

Gambar 2.6 Model Balok dari Kubus Satuan 

Gambar 2.6 di atas menunjukkan pembentukan berbagai model balok dari 

kubus satuan. Gambar (a) adalah balok dengan 2 kubus satuan. Untuk membuat 

balok seperti Gambar (b), diperlukan 3 x 2 x 2 = 12 kubus satuan, sedangkan 

untuk membuat balok seperti Gambar (c) diperlukan 4 x 2 x 3 = 24 kubus satuan. 

Hal ini menunjukan bahwa volum suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. 

Jadi volum balok adalah sebagai berikut. 

Volum balok = panjang x lebar x tinggi 

 

 

Gambar  2.4  Model Balok  

Volum balok = p x l x t 

 
 

 2 BALOK  
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C.     CONTOH SOAL  

Bu Siti mempunyai dua buah cetakan agar-agar. Cetakan agar-agar pertama 

memiliki panjang 15 cm, lebar 15 cm dan tinggi 5 cm. Cetakan agar-agar yang 

kedua memiliki panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tingginya 5 cm. Cetakan agar-

agar yang manakah yang harus digunakan Bu Siti untuk menuangkan cairan agar-

agarnya yang memiliki volume 1050 cm
3
?  

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : Panjang rusuk cetakan agar-agar I : p = 15 cm, l = 15 cm, t = 5 cm 

  Panjang rusuk cetakan agar-agar II : p = 20 cm, l = 10 cm, t=5 cm 

  Volum cairan agar-agar = 1050 cm
3
 

Ditanyakan : Cetakan agar-agar yang dapat menampung volume cairan agar-agar  

Tahap 2  : Buatlah gambar sketsa cetakan agar-agar Bu Siti dan model 

matematis dari volume kedua cetakan agar-agar berdasarkan 

informasi di atas! 

a. Gambar  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sebelum menentukan cetakan mana yang dapat dipakai, maka kita harus 

mencari volume kedua cetakan. 

Misalkan volume masing-masing cetakan adalah V, maka: 

Volume Cetakan I adalah V = p x l x t 

Volume Cetakan I adalah V = p x l x t 

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat! 

b. Volume Cetakan I adalah  

 15 cm 

Cetakan I  

 5 cm 

 15 cm 
 20 cm 

Cetakan II  

 5 cm 

 10 cm 
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       V = p x l x t 

  V  = 15 x 15 x 5 

  V  = 1125 , Jadi volume cetakan agar-agar I adalah 1125 cm
3 

 

Volume Cetakan II adalah  

       V = p x l x t 

  V  = 20 x 10 x 5 

  V  = 1000 , Jadi volume cetakan agar-agar II adalah 1000 cm
3
 

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut 

dengan kata-katamu sendiri! 

Karena volume adonan adalah 1050 cm
3
, maka cetakan yang dapat digunakan 

adalah cetakan I karena memiliki volume 1125 cm
3
. 

Jadi cetakan yang dapat dipakai oleh Bu Siti untuk menuangkan cairan agar-

agarnya adalah cetakan agar-agar yang pertama 

D. LATIHAN ! 

 

Pada balok ABCD.EFGH di atas,  diketahui luas bidang ABCD = 192 cm
2
, 

dan luas ABFE = 160 cm
2
. Jika panjang AB = 16 cm, tentukan volume 

balok tersebut! 

  

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Lampiran 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah  

Pertama 

Mata pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Materi pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 4, 

Peserta didik dapat menemukan rumus volume baloksip penjumlahan pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama 

kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Ayo Ingat Kembali 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Gambar di samping berbentuk ............... 

b. Volumenya?  ...  satuan volum 

Mari mengamati, 

mencoba, menalar 

Perhatikan gambar kubus satuan di bawah ini! 

1 satuan 

1 satuan 

1 satuan 
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Ayo Menemukan 

Perhatikan gambar berikut ! 1 

a. Model bangun di atas 

berbentuk ... 

b. Panjang = …  satuan 

c. Lebar  = …  satuan 

d. Tinggi = …  satuan 

e. Banyak kubus satuan = … 

(i) 

a. Model bangun di samping 

berbentuk ... 

b. Panjang = …  satuan 

c. Lebar  = …  satuan 

d. Tinggi = …  satuan 

e. Banyak kubus satuan =  … (iii) 

(ii) 

a. Model bangun di atas 

berbentuk ... 

b. Panjang = …  satuan 

c. Lebar  = …  satuan 

d. Tinggi = …  satuan 

e. Banyak kubus satuan =  … 
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Balok Panjang Lebar Tinggi 
Banyaknya 

Kubus 

Satuan 

Berukuran  

(p x l x r) 

 

…  

satuan 

…  

satuan 

…  

satuan 
   

   =          

 

 

 

 

 

 

…  

satuan 

…  

satuan 

…  

satuan 
    =          

 

 

 

 

 

 

…  

satuan 

…  

satuan 

…  

satuan 
    =          

 

 

 

 

 

 

 

 

…  

satuan 

…  

satuan 

…  

satuan 
   =          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  

satuan 

…  

satuan 

…  

satuan 
…    =          

Catat hasilnya pada tabel berikut ! 

 
2 
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Ayo Menyimpulkan  

 

Jika diketahui sebuah balok dengan 

panjang sisinya adalah p, lebarnya 

adalah l, tingginya adalah t, dan 

volume balok adalah V, maka volume 

balok tersebut adalah : 

V.balok =   ...  X   ...  X  ...  

p 

t 

l 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Gambar bangun di samping  

berbentuk ... 

b. Panjangnya  = ... 

c. Lebarnya   = ... 

d. Tingginya  = ... 

e. Volum balok  = ... x...  x… 
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Lampiran 41  

 

 

 

  

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah  

Pertama 

Mata pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok: 

1.  ....................................................  

2. .................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LKPD 4, 

Peserta didik dapat menemukan rumus volume baloksip penjumlahan pecahan b 

Alokasi Waktu : 20 menit sama  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama 

kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LKPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Kegiatan Peserta Didik ini di papan tulis. 

Ayo Ingat Kembali 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Gambar di samping berbentuk Kubus 

b. Volumenya?  1  satuan volum 

Mari mengamati, 

mencoba, menalar 

1 satuan 

1 satuan 

1 satuan 
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Perhatikan gambar kubus satuan di bawah ini! 

= 

... cm3 ... dm3 

D 

F 

H 

E 

G 

C 

B A 

l 

t 

p 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Model  bangun di samping berbentuk balok 

b. Alasnya berbentuk persegi panjang 

c. Panjangnya adalah p 

d. Lebarnya adalah l 

e. Tingginya adalah t 

 UNSUR-UNSUR BALOK 

10 
100 

1000 1 
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Ayo Menemukan 

Perhatikan gambar berikut ! 1 

a. Model bangun di atas 

berbentuk  balok 

b. Panjang =  4  satuan 

c. Lebar  =  3  satuan 

d. Tinggi =  2  satuan 

e. Banyak kubus satuan = 24 

(i) 

a. Model bangun di samping 

berbentuk  balok 

b. Panjang =  5  satuan 

c. Lebar  =  3  satuan 

d. Tinggi =  4  satuan 

e. Banyak kubus satuan =  60 (iii) 

(ii) 

a. Model bangun di atas 

berbentuk  balok 

b. Panjang =  4  satuan 

c. Lebar  =  3  satuan 

d. Tinggi =  3   satuan 

e. Banyak kubus satuan =  36 
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Balok 
Panjan

g 
Lebar Tinggi 

Banyaknya 
Kubus 

Satuan 

Berukuran  

(p x l x t) 

 

4 

satuan 

3  

satuan 

2  

satuan 
   

    =          

 

 

 

 

 

 

4  

satuan 

3  

satuan 

3 

satuan 
     =          

 

 

 

 

 

 

5  

satuan 

3  

satuan 

4  

satuan 
      =          

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

satuan 

3  

satuan 

5  

satuan 
     =          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

satuan 

3  

satuan 

6  

satuan 
72     =          
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Ayo Menyimpulkan  

 

Jika diketahui sebuah balok dengan 

panjang sisinya adalah p, lebarnya 

adalah l, tingginya adalah t, dan 

volume balok adalah V, maka volume 

balok tersebut adalah : 

V.balok =   p x l x t 

Catat hasilnya pada tabel berikut ! 

 
2 

p 

t 

l 

Perhatikan gambar di samping! 

a. Gambar bangun di samping  

berbentuk balok 

b. Panjangnya  = p 

c. Lebarnya   = l 

d. Tingginya  = t 

e. Volum balok  = p x l x t 



365 
 

 

 

 

 

 

  



366 
 

 

Lampiran 42 

 

 

  

Satuan Pendidikan  : Sekolah Menengah 

Pertama 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/ Semester  : VIII/2 

Materi pokok  : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok:  

1.  ..................................................... 

2.  ..................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran  :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LTPD 3, 

Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan volume balok 

Alokasi Waktu : 40 menit  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama 

kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LTPD ini. Akan ditunjuk secara 

acak diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar 

Tugas Peserta Didik ini di papan tulis. 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di samping! 

1. Sebutkan semua unsur-unsurnya!  

(   ....         )  

2. Luas permukaan bangun di samping adalah …........   

3. Volume bangun di samping adalah .......................... 

 

 p 

Model Balok 

ABCD.EFGH  

 t 

 l 

Ayo Ingat Kembali 
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1. Sebuah kotak kardus berbentuk kubus mempunyai luas permukaan 38.400 cm

2
. 

Hitunglah volume kotak kardus tersebut! 

2. Balok I berukuran (12 x 10 x 6) dan balok II berukuran (8 x 6 x 6) cm. Tentukan 

perbandingan paling sederhana dari volume kedua balok tersebut! 

3. Sebuah balok mempunyai volume 2080 cm
3
 dengan ukuran panjang 20 cm dan 

tinggi 8 cm. hitunglah luas permukaan balok tersebut! 

Ayo Berlatih   

1.  Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : .................................................................................................................. 

Ditanyakan : .................................................................................................................. 

Tahap 2  : Selesaikan Permasalahan 

Selesaian  : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahap 3 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

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

....................................................................................................................................... 
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2. Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : .................................................................................................................. 

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

Ditanyakan : ................................................................................................................. 

Tahap 2  : Selesaikan Permasalahan 

Selesaian  : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahap 3 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

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

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

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

................................ ..................................................................................................... 
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3. Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : 

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

    

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

Ditanyakan : ................................................................................................................. 

Tahap 2  : Selesaikan Permasalahan 

Selesaian  : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tahap 3 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

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

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

.................................................................................................................................... 
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Bu Siti mempunyai dua buah cetakan agar-agar. Cetakan agar-agar pertama 

memiliki panjang 15 cm, lebar 15 cm dan tinggi 5 cm. Cetakan agar-agar yang 

kedua memiliki panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tingginya 5 cm. Cetakan agar-agar 

yang manakah yang harus digunakan Bu Siti untuk menuangkan cairan agar-

agarnya yang memiliki volume 1050 cm
3
?  

Ayo Berlatih 

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : ................................................................................................................ 

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

Ditanyakan  : ................................................................................................................ 

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

Tahap 2  : Buatlah gambar sketsa cetakan agar-agar Bu Siti dan model 

matematis dari volume kedua cetakan agar-agar berdasarkan 

informasi di atas! 

a. Gambar  : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................... 
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Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang 

kalian buat! 

b. 

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

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

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

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

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

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

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

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

b.  

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

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

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

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

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

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

Ayo Menyimpulkan  

Nyatakan langkah-langkahmu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan volume balok dengan kata-katamu sendiri! 

1. ....................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................ 
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Lampiran 43 

 

 

 

  

Satuan Pendidikan   : Sekolah Menengah 

Pertama 

Mata pelajaran   : Matematika 

Kelas/ Semester   : VIII/2 

Materi pokok   : Bangun Ruang Sisi Datar 

Anggota Kelompok:  

1.  ....................................................  

2.  ....................................................  

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

Kompetensi Dasar :  

3.9 Menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas 

Tujuan Pembelajaran :  

Dengan pendekatan saintifik melalui diskusi kelompok menggunakan LTPD 3, Peserta 

didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan volume balok 

Alokasi Waktu : 40 menit  

Petunjuk :  

1. Jawablah setiap pertanyaan berikut dengan cara berdiskusi bersama kelompokmu. 

2. Jika ada yang kurang jelas tanyakan kepada guru. 

3. Pastikan bahwa kamu paham terhadap jawaban LTPD ini. Akan ditunjuk secara acak 

diantara kalian untuk melaporkan dan mengomunikasikan jawaban Lembar Tugas 

Peserta Didik ini di papan tulis. 

 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan gambar di samping! 

1. Sebutkan semua unsur-unsurnya!  

( sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang,  

bidang diagonal )  

2. Luas permukaan bangun di samping adalah 

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

3. Volume bangun di samping adalah p x l x t   

 p 

Model Balok ABCD.EFGH  

 t 

 l 

Ayo Ingat Kembali 



373 
 

 

  
1. Sebuah kotak kardus berbentuk kubus mempunyai luas permukaan 38.400 cm

2
. 

Hitunglah volume kotak kardus tersebut! 

2. Balok I berukuran (12 x 10 x 6) dan balok II berukuran (8 x 6 x 6) cm. Tentukan 

perbandingan paling sederhana dari volume kedua balok tersebut! 

3. Sebuah balok mempunyai volume 2080 cm
3
 dengan ukuran panjang 20 cm dan 

tinggi 8 cm. hitunglah luas permukaan balok tersebut! 

Ayo Berlatih   

1. Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : L.perm akuarium = 38.400 cm
2
 

Ditanyakan : Volume akuarium 

Tahap 2  : Selesaikan Permasalahan 

Selesaian  : 

Sebelum menghitung volume akuarium, maka kita harus menghitung panjang rusuk 

akuarium terlebih dahulu. 

Misal panjang rusuk akuarium adalah s,  

Jelas,   L  = 6 x s x s 

 38.400 = 6 x s
2
 

         s
2
 = 
      

 
 

         s
2
 = 6.400 

        s   = √6     

        s   = 80 

panjang rusuk akuarium tersebut adalah 80 cm, selanjutnya kita hitung volume 

akuarium 

Jelas, V = s x s x s 

     V = 80 x 80 x 80 

     V = 512.000
 

Tahap 3 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

Jadi volume akuarium tersebut adalah 125.000 cm
3 
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2. Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : Balok I : Panjang = 12 cm, Lebar = 10, Tinggi = 6 cm 

Balok I : Panjang = 8 cm, Lebar = 6 Tinggi = 6 cm 

Ditanyakan : Perbandingan volume balok I dan balok II  

Tahap 2  : Selesaikan Permasalahan 

Selesaian  : 

Menghitung volume balok I dan balok II  

Volume Balok I = panjang x lebar x tinggi 

 V.Balok        = 12 x 10 x 6 

 V.Balok        = 720 

Jadi volume balok I tersebut adalah 720 cm
3 

 

Volume Balok II = panjang x lebar x tinggi 

 V.Balok         = 8 x 6 x 6 

 V.Balok         = 288 

Jadi volume balok tersebut adalah 288 cm
3 

 

Perbandingan volume kubus dan balok adalah    
𝑉 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 𝐼

𝑉 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 𝐼𝐼 
= 

 2 

2  
 

                                                                          
𝑉 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 𝐼

𝑉 𝐵𝑎𝑙𝑜𝑘 𝐼𝐼 
= 

 

2
 

Tahap 3 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

Jadi, perbandingan volume balok I dan balok II tersebut adalah 5 : 2 

3. Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : volume balok = 2080 cm
3
, panjang balok = 20 cm, tinggi balok = 8 cm. 

Ditanyakan : luas permukaan balok 

Tahap 2  : Selesaikan Permasalahan 

Selesaian  : 

Sebelum menghitung luas permukaan balok, maka harus mencari lebar balok terlebih 

dahulu, Volume Balok  = panjang x lebar x tinggi 

  2080          = 20 x lebar x 8 

  lebar          = 
2   

   
  

  lebar          = 13, jadi lebar balok adalah 13 cm  
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Bu Siti mempunyai dua buah cetakan agar-agar. Cetakan agar-agar pertama memiliki 

panjang 15 cm, lebar 15 cm dan tinggi 5 cm. Cetakan agar-agar yang kedua memiliki 

panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tingginya 5 cm. Cetakan agar-agar yang manakah yang 

harus digunakan Bu Siti untuk menuangkan cairan agar-agarnya yang memiliki volume 

1050 cm
3
?  

Ayo Berlatih 

Selesaian : 

Tahap 1  : Identifikasi informasi yang terdapat pada soal! 

Dipunyai  : Panjang rusuk cetakan agar-agar I : p = 15 cm, l = 15 cm, t = 5 cm 

  Panjang rusuk cetakan agar-agar II : p = 20 cm, l = 10 cm, t = 5 cm 

  Volum cairan agar-agar = 1050 cm
3
 

Ditanyakan : Cetakan agar-agar yang dapat menampung volume cairan agar-agar  

Tahap 2  : Buatlah gambar sketsa cetakan agar-agar Bu Siti dan model 

matematis dari volume kedua cetakan agar-agar berdasarkan 

informasi di atas! 

a. Gambar  : 

 

 

 

 

 

 

 

Jelas Luas perm.balok : 

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

     L = 2 (20 x 13 + 20 x 8 + 13 x 8) 

               L = 2 (260 + 160 + 104) 

 L = 2 (524) 

 L = 1048 

Tahap 3 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1048 cm
2 

 15 cm 

Cetakan I  

 5 cm 

 15 cm 
 20 cm 

Cetakan II  

 5 cm 

 10 cm 
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b. Sebelum menentukan cetakan mana yang dapat dipakai, maka kita harus mencari volume 

kedua cetakan. 

Misalkan volume masing-masing cetakan adalah V, maka: 

Volume Cetakan I adalah V = p x l x t 

Volume Cetakan I adalah V = p x l x t 

Tahap 3  : Selesaikan masalah tersebut dengan model matematika yang kalian 

buat! 

b. Volume Cetakan I adalah  

       V = p x l x t 

  V  = 15 x 15 x 5 

  V  = 1125 , Jadi volume cetakan agar-agar I adalah 1125 cm
3 
 

Volume Cetakan II adalah  

       V = p x l x t 

  V  = 20 x 10 x 5 

  V  = 1000 , Jadi volume cetakan agar-agar II adalah 1000 cm
3
 

Tahap 4 : Nyatakan kesimpulan mengenai solusi masalah tersebut dengan 

kata-katamu sendiri! 

Karena volume adonan adalah 1050 cm
3
, maka cetakan yang dapat digunakan adalah cetakan I 

karena memiliki volume 1125 cm
3
. 

Jadi cetakan yang dapat dipakai oleh Bu Siti untuk menuangkan cairan agar-agarnya adalah 

cetakan agar-agar yang pertama 

Ayo Menyimpulkan  

Nyatakan langkah-langkahmu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan volume balok dengan kata-katamu sendiri! 

1. Menulis informasi yang diketahui pada soal. 

2. Membuat model matematis dari masalah yang ada pada soal. 

3. Menyelesaikan model matematis tersebut. 

4. Membuat kesimpulan dari solusi yang telah didapat pada tahap tiga. 
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Lampiran 44 

Lembar Tugas 3 

1. Kisi-Kisi Soal Tes Pemahaman Konsep 

Satuan  Pendidikan   : SMP  

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester    : VIII/2   

Materi Pokok   : Volume Balok 

Bentuk Soal   : Uraian 

Jumlah Soal    : 2 

No 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1. 

3.9 Menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, balok, 

prisma, dan 

limas 

 

Balok  

1. Menentukan volume 

balok jika diketahui luas 

sisi alas (panjang x lebar) 

dan luas sisi depan 

(panjang x tinggi). 

Uraian 

1 

2. 2. Menentukan waktu untuk 

mengisi penuh bak 

berbentuk balok dengan 

air jika diketahui ukuran 

bak balok tersebut dan 

kecepatan rata-rata air 

mengalir. 

1 

 

2. Lembar Tugas 3 

Petunjuk  : Selesaikan permasalahan berikut dengan runtut, tepat dan benar! 

1.   

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Pada balok ABCD.EFGH di atas,  diketahui luas bidang ABCD = 192 cm
2
, 

dan luas ABFE = 160 cm
2
. Jika panjang AB = 16 cm, tentukan volume 

balok tersebut! 

2. Bak mandi berbentuk balok dengan  ukuran bagian  dalamnya 100 cm x 50 

cm x 100 cm. Jika bak itu diisi air yang mengalir dengan kecepatan rata-

rata 5 liter/menit, berapa lamakah bak tersebut akan penuh terisi air? 

3. Kunci Jawaban 

No Uraian Penyelesaian 

1 Diketahui :  

 

Luas bidang ABCD = 192 cm
2
, luas ABFE = 160 cm

2
, AB = 16 cm. 

Ditanya: volume balok tersebut 

Selesaian : 

Misal : Panjang balok = p, Lebar balok    = l, Tinggi balok   = t 

Jelas, AB = p, BC = l, dan BF = t 

Luas bidang ABCD = 192   p  x l = 192 

          16 x l = 192 

                  l = 
16

192
 

                  l = 12 

Jadi, panjang BC adalah 12 cm 

Luas bidang ABFE = 160   p  x t = 160 

            16 x t = 160 

                    t = 
16

160
 

                    t = 10 

Jadi panjang BF adalah 10 cm 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Volume balok tersebut = p x l x t 

                                      = ( 16 x 12 x 10) 

                                      = 1920 

Jadi volume balok tersebut adalah 1920 cm
3 

2 Diketahui :  

Bak mandi berbentuk balok dengan ukuran bagian dalamnya 100 cm x 

50 cm x 100 cm. 

Bak itu diisi air mengalir dengan kecepatan rata-rata 5 liter/menit. 

Ditanya: lamanya waktu agar bak tersebut akan penuh terisi air 

Selesaian :   

Misal : Panjang balok = p,  Lebar balok    = l, Tinggi balok   = t 

Volume bak = p x l x t 

 = ( 100 x 50 x 100) cm
3
 

 = 500.000 

Jadi volume bak mandi tersebut adalah 500.000 cm
3 

= 500 dm
3  

= 500 liter 

Lama waktu mengisi bak =  
            

                     
  

 =   
         

             
 

                                    = 100 menit 

Jadi, waktu yang dibutuhkan agar bak mandi tersebut terisi air sampai 

penuh adalah 100 menit 

 

4. Pedoman Penskoran 

No 
Langkah 

Penyelesaian 
Skor Respon Peserta Didik pada masalah 

1 

 

 

Pada balok ABCD.EFGH di atas,  diketahui luas bidang ABCD = 192 cm
2
, 

dan luas ABFE = 160 cm
2
. Jika panjang AB = 16 cm, tentukan volume 

balok tersebut! 

 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Memahami soal 

dengan menulis apa 

yang diketahui dan 

ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan 

benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara 

lengkap dan benar 

Menghitung 

volume balok 

0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada 

hanya menunjukkan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada 

tahap mencari lebar dan tinggi balok 

berdasarkan ukuran balok yang diketahui 

tetapi solusinya salah 

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar 

sampai tahap mencari lebar dan tinggi balok 

tetapi tidak melanjutkan menghitung volume 

balok 

6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai 

tahap menghitung volume balok tetapi solusi 

akhir salah 

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan 

benar serta mendapatkan solusi akhir secara 

benar 

2 

 

Bak mandi berbentuk balok dengan  ukuran bagian  dalamnya 100 cm x 50 

cm x 100 cm. Jika bak itu diisi air yang mengalir dengan kecepatan rata-

rata 5 liter/menit, berapa lamakah bak tersebut akan penuh terisi air? 

Memahami soal 

dengan menulis apa 

yang diketahui dan 

ditanya 

0 Tidak menulis yang diketahui dan ditanya 

1 Menulis yang diketahui dan ditanya dengan 

benar tetapi tidak lengkap 

2 Menulis yang diketahui dan ditanya secara 

lengkap dan benar 

Menentukan 0 Tidak memberikan jawaban, kalaupun ada 
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lamanya waktu 

yang dibutuhkan 

untuk mengisi bak 

mandi dengan air 

sampai penuh 

hanya menunjukkan ketidakpahaman tentang 

konsep sehingga informasi yang diberikan 

tidak berarti apa-apa 

2 Melakukan perhitungan dengan benar pada 

tahap mencari volume bak mandi berdasarkan 

ukuran bak mandi yang diketahui tetapi 

solusinya salah  

4 Melakukan perhitungan dan solusinya benar 

sampai tahap mencari volume bak mandi 

tetapi tidak melanjutkan menghitung waktu 

yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi 

dengan air sampai penuh 

6 Melakukan perhitungan dengan benar sampai 

tahap menghitung waktu yang dibutuhkan 

untuk mengisi bak mandi dengan air sampai 

penuh tetapi solusi akhir salah  

8 Melakukan perhitungan dengan lengkap dan 

benar serta mendapatkan solusi akhir secara 

benar 

 

N          ( ) =
                   

             
       

Keterangan :     

Sangat Baik (A)  :  6                  ,          Baik (B)  :       6 

Cukup (C) :  6         ,          Kurang (K) :     
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Lampiran  45 

Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Kunduran 

Kelas/Semester : VIII C / Semester II 

Tahun pelajaran : 2015/2016 

Petunjuk   : 

Berilah tanda (√) jika indikator terpenuhi dan tanda (x) jika indikator tidak terpenuhi 

No. Nama 

Indikator Sikap 

Rekap 

Berdoa sebelum 

dan sesudah 

melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Memberi 

salam pada 

saat awal dan 

akhir kegiatan 

Pertemuan Ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Adetya Ezza D.          

2 Afina Damayanti          

3 Alvin Sanjaya          

4 Amat Aripin          

5 Ana Yulio          

6 Anggun Septia          

7 Aprilia Andriyani          

8 Ardi Ramdani          

9 Astrilia Nuraini P.M          

10 Chandra Adhitya P.          

11 Diah Ayu Putri A.          

12 Dwi Wanda S.          

13 Elza Pundiana          

14 Frendik Harianto          

15 Galang Prayuda          

16 Galih Ari Prabowo          
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17 Hamdalah Oky K.          

18 Ifan Jodi Istiawan          

19 Imanuel M.          

20 Ipung Teguh N.          

21 Ita Farika          

22 Jerra Marshelia A.          

23 Kharisma Ifa D.          

24 Kresna Ilyasa          

25 Laura Fitrian Y.          

26 Norma Dwi H.          

27 Nunuk Nugroho          

28 Oktavia Yuni A.          

29 Putri Diyah R.          

30 Rissaputra           

31 Selvia Putria Ika S.          

32 Siti Rahayu          

33 Sri Wahyuningsih          

34 Thomas Edi S.          

35 Wulan Suci I.P.          

36 Yanuar Dimas P.          

 

 

  

Catatan Sikap Kurang Baik : .................................................................................... 

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

Rekap : Tidak baik  : jika ada catatan sikap yang kurang baik 

Baik   : jika tidak ada catatan sikap yang kurang baik                                                                                        

Sangat Baik : jika tanda (√) yang terpenuhi      dan tidak ada catatan 

sikap yang kurang baik 
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Lampiran 46 

Jurnal Perkembangan Sikap Sosial 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kunduran 

Kelas/Semester : VIII C / Semester II 

Tahun pelajaran : 2015/2016 

Aspek    : 

D1 : Datang tepat waktu 

D2 : Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah  

D3 : Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan,  

mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar 

P1 : Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu  

P2 : Berani mempresentasikan hasil kerja di depan kelas  

P3 : Berani dalam menyampaikan  pendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan materi luas permukaan dan volume kubus / balok 

Petunjuk  : 

Berilah tanda (√) jika indikator terpenuhi dan tanda (x) jika indikator tidak terpenuhi 

No Nama 

Indikator sikap 

Rekap 

Disiplin Percaya Diri 

D1 D2 D3 P1 P2 P3 

Pertemuan Ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 Adetya E.D                          

2 Afina D.                          

3 Alfin Sanjaya                          

4 Amat Aripin                          

5 Ana Yulio                          

6 Anggun S.                          

7 Aprilia A.                          

8 Ardi R.                          
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9 Astrilia N.P.M.                          

10 Chandra A.P.                          

11. Diah Ayu P.A                          

12. Dwi Wanda S.                          

13. Elza Pundiana                          

 14 Frendik H.                          

15. Galang P.                          

16 Galih Ari P.                          

17 Hamdalah Oky 

K. 

                         

18 Ifan Jodi I.                          

19 Imanuel M.                          

20 Ipung Teguh 

N. 

                         

21 Ita Farika                          

22 Jerra M.A.                          

23 Kharisma I.D.                          

24 Kresna Ilyasa                          

25 Laura F.Y.                          

26 Norma Dwi H.                          

27 Nunuk N.                          

28 Oktavia Y.A.                          

29 Putri Diyah R.                          

30 Rissaputra                          

31 Selvia P.I.S                          

32 Siti Rahayu                          

33 Sri 

Wahyuningsih 

                         

34 Thomas Edi S.                          

35 Wulan Suci 

I.P. 

                         

36 Yanuar Dimas 

P. 
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Catatan Sikap Kurang Baik :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekap :  

Tidak baik  : jika ada catatan sikap yang kurang baik 

Baik   : jika tidak ada catatan sikap yang kurang baik                                                                                        

Sangat Baik : jika tanda (√) yang terpenuhi      dan tidak ada catatan 

sikap yang kurang baik 
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Lampiran  47 

HASIL PENGAMATAN SIKAP SPIRITUAL DAN SOSIAL 

1. Jurnal Perkembangan Sikap Spiritual 

Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Kunduran 

Kelas/Semester : VIII C / Semester II 

Tahun pelajaran : 2015/2016 

Petunjuk   : 

Berilah tanda (√) jika indikator terpenuhi dan tanda (x) jika indikator tidak terpenuhi 

No. Nama 

Indikator Sikap 

Rekap 

Berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan 

kegiatan 

pembelajaran 

Memberi 

salam pada 

saat awal dan 

akhir kegiatan 

Pertemuan Ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Adetya Ezza D. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

2 Afina Damayanti √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

3 Alvin Sanjaya √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

4 Amat Aripin √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

5 Ana Yulio √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

6 Anggun Septia √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

7 Aprilia Andriyani √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

8 Ardi Ramdani √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

9 Astrilia Nuraini P.M √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

10 Chandra Adhitya P. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

11 Diah Ayu Putri A. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

12 Dwi Wanda S. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

13 Elza Pundiana √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

14 Frendik Harianto √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

15 Galang Prayuda √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

16 Galih Ari Prabowo √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 
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17 Hamdalah Oky K. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

18 Ifan Jodi Istiawan √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

19 Imanuel M. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

20 Ipung Teguh N. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

21 Ita Farika √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

22 Jerra Marshelia A. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

23 Kharisma Ifa D. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

24 Kresna Ilyasa √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

25 Laura Fitrian Y. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

26 Norma Dwi H. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

27 Nunuk Nugroho √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

28 Oktavia Yuni A. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

29 Putri Diyah R. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

30 Rissaputra  √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

31 Selvia Putria Ika S. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

32 Siti Rahayu √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

33 Sri Wahyuningsih √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

34 Thomas Edi S. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

35 Wulan Suci I.P. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

36 Yanuar Dimas P. √ √ √ √ √ √ √ √ Sangat Baik 

 

 

Catatan Sikap Kurang Baik : ................................................................................... 

Rekap :  

Tidak baik  : jika ada catatan sikap yang kurang baik 

Baik   : jika tidak ada catatan sikap yang kurang baik                                                                                        

Sangat Baik : jika tanda (√) yang terpenuhi      dan tidak ada catatan sikap 

yang kurang baik 
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2. Jurnal Perkembangan Sikap Sosial 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 1 Kunduran 

Kelas/Semester : VIII C / Semester II 

Tahun pelajaran : 2015/2016 

Aspek    : 

D1 : Datang tepat waktu 

D2 : Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah  

D3  : Mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar 

P1  : Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu  

P2  : Berani mempresentasikan hasil kerja di depan kelas  

P3  : Berani dalam menyampaikan pendapat, bertanya, atau menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan materi luas permukaan dan volume 

kubus / balok 

Petunjuk  : 

Berilah tanda (√) jika indikator terpenuhi dan tanda (x) jika indikator tidak terpenuhi 

No Nama 

Indikator sikap 

Rekap 

Disiplin Percaya Diri 

D1 D2 D3 P1 P2 P3 

Pertemuan Ke- 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Adetya E.D √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x x x √ x √ √ Sangat 

Baik 

2 Afina D. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x √ x x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

3 Alfin 

Sanjaya 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x x x √ x √ √ Sangat 

Baik 

4 Amat 

Aripin 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

5 Ana Yulio √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

6 Anggun S. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

7 Aprilia A. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  
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8 Ardi R. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

9 Astrilia 

N.P.M. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

10 Chandra 

A.P. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

11. Diah Ayu 

P.A 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

12. Dwi Wanda 

S. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

13. Elza 

Pundiana 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ x x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

 14 Frendik H. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

15. Galang P. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

16 Galih Ari P. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

17 Hamdalah 

Oky K. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

18 Ifan Jodi I. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

19 Imanuel M. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

20 Ipung 

Teguh N. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

21 Ita Farika √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

22 Jerra M.A. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

23 Kharisma 

I.D. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

24 Kresna 

Ilyasa 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

25 Laura F.Y. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

26 Norma Dwi 

H. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

27 Nunuk N. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

28 Oktavia 

Y.A. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x √ √ x √ Sangat 

Baik 

29 Putri Diyah 

R. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

30 Rissaputra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ Sangat 

Baik 

31 Selvia P.I.S √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

32 Siti Rahayu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  
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33 Sri 

Wahyuning

sih 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

34 Thomas Edi 

S. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik 

35 Wulan Suci 

I.P. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

36 Yanuar 

Dimas P. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x x x √ x x x x x x x √ Baik  

 

 

  

Catatan Sikap Kurang Baik :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekap :  

Tidak baik  : jika ada catatan sikap yang kurang baik 

Baik   : jika tidak ada catatan sikap yang kurang baik                                                                                        

Sangat Baik : jika tanda (√) yang terpenuhi      dan tidak ada catatan 

sikap yang kurang baik 
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Lampiran  48 

HASIL PENGAMATAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII C / Genap 

Materi     : Bangun Ruang Sisi Datar 

Nama Guru   : Heni Kholiqowati 

Hari/Tanggal Observasi  : Selasa, 19 April 2016 

Pertemuan ke   : 1 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda check list ( √ ) pada 

kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda pada setiap aktivitas, serta beri 

penjelasan yang diperlukan pada kolom keterangan. 

Skoring : 

Skor 1 : 0 %         

Skor 2 : 25 %         

Skor 3   : 50 %         

Skor 4    : 75 %          

x : komponen yang diamati 

No Komponen yang Diamati Muncul Skor Keterangan  

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Aktivitas belajar yang dilakukan 

peserta didik meliputi melihat, 

membaca, mendengar, dan 

menyimak (tanpa dengan alat) 

√     √ Sebagian besar peserta 

didik melaksanakan 

aktivitas  

2 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan dari yang faktual 

sampai ke hal-hal yang bersifat 

hipotesis 

√  √    Beberapa peserta 

didik  mengajukan 

pertanyaan  

3 Aktivitas menanya peserta didik √   √   Guru memberikan 
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diawali dengan bimbingan guru 

sampai dengan mandiri 

umpan melalui 

tayangan power point 

agar peserta didik 

bertanya 

4 Aktivitas peserta didik 

mengumpulkan data 

√    √  Peserta didik 

mengerjakan LKPD 

5 Aktivitas peserta didik 

menganalisis data (membuat 

kategori, menentukan hubungan 

data/kategori) 

√    √  Dilakukan ketika 

diskusi 

6 Peserta didik menyimpulkan 

hasil analisis data 

√    √  Terlaksana dan 

dikomunikasikan saat 

presentasi kelompok 

7 Peserta didik melakukan analisis 

data dari unstructured-

unistructured-structure-

multistructure-complicated 

structure 

√    √  Peserta didik 

melakukan analisis 

data dari 

unstructured-

unistructured-

structure-

multistructure-

complicated structure 

8 Peserta didik menyampaikan 

hasil konseptualisasi dalam 

bentuk lisan dan atau tulisan 

(diagram, gambar atau media 

lainnya) 

√    √  Disampaikan pada 

saat presentasi 

9 Pembelajaran membentuk 

student’s self concepts 

√  √    Beberapa peserta 

didik sudah 

membentuk student’s 

self concepts  

10  Pembelajaran terhindar dari 

verbalisme 

√    √  Penyampaian materi 

jelas, sesuai dengan 
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topik pembelajaran 

11 Pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengasimilasi konsep, 

hukum, dan prinsip 

√    √  Terlaksana pada saat 

mengerjakan LKPD 

12 Pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengakomodasi konsep, 

hukum, dan prinsip 

√     √ Terlaksana pada saat 

mengerjakan LTPD 

13 Peserta didik melakukan recall 

(mengingat kembali materi yang 

telah dipelajari) 

√    √  Peserta didik masih 

ingat materi prasyarat 

14 Guru melakukan proses validasi 

terhadap konsep, hukum, dan 

prinsip yang dikonstruksi peserta 

didik dalam struktur kognitifnya 

√    √  Konfirmasi diberikan 

melalui tayangan 

power point 

15 Peserta didik memperhatikan 

penjelasan tentang langkah-

langkah penggunaan APM 

sebagai sumber belajar 

√     √ Terlaksana dengan 

baik, peserta didik 

antusias 

16 Peserta didik memperhatikan 

peragaan guru tentang APM 

√     √ Terlaksana dengan 

baik, peserta didik 

antusias 

17 Peserta didik berdiskusi 

sebelum, saat atau sesudah 

melakukan peragaan 

√    √  Peserta didik aktif 

berdiskusi  

18 Peserta didik menyampaikan 

gagasan tentang materi yang 

dipelajari dengan APM secara 

lisan (melalui tanya jawab 

pertanyaan terbimbing) atau 

tertulis (di LKPD) 

√   √   Gagasan disampaikan 

secara lisan dan 

melalui LKPD 
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19 Peserta didik memperhatikan 

penjelasan guru tentang 

konfirmasi atas hasil diskusi, 

laporan atau simpulan yang 

dilakukan peserta didik baik 

secara tertulis dalam LTPD 

ataupun lisan. 

√     √ Peserta didik 

menyimak dengan 

baik  

20 Peserta didik melakukan refleksi 

sesuai arahan guru terhadap  

kegiatan yang sudah 

dilaksanakan 

√     √ Sudah terlaksana di 

akhir pembelajaran 

Jumlah 2 2 10 6 60 

 

 

Pedoman Penskoran : 

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran (x) = 
                         

             
      

Skor maksimal           = 80 

Skor total yang diperoleh         = 
  

  
     

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran (x) = 75 

 

Keterangan skala penilaian (berilah tanda check list (√ ) yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75% < x ≤ 100% (…….......……) 

Baik  : 50% < x ≤ 75% ( √ ) 

Cukup Baik : 25% < x ≤ 50% (…….......……) 

Tidak Baik : 0% < x ≤ 25% (…….......……) 

 

Blora, 19 April 2016 

       Observer, 

 

 

 

       Dra. Pujowati 

       NIP. 196910031997022003 
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII C / Genap 

Materi     : Bangun Ruang Sisi Datar 

Nama Guru   : Heni Kholiqowati 

Hari/Tanggal Observasi  : Jumat, 22 April 2016 

Pertemuan ke   : 2 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda check list ( √ ) pada 

kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda pada setiap aktivitas, serta beri 

penjelasan yang diperlukan pada kolom keterangan. 

Skoring : 

Skor 1 : 0 %         

Skor 2 : 25 %         

Skor 3   : 50 %         

Skor 4    : 75 %          

x : komponen yang diamati 

No Komponen yang Diamati Muncul Skor Keterangan  

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Aktivitas belajar yang 

dilakukan peserta didik 

meliputi melihat, membaca, 

mendengar, dan menyimak 

(tanpa dengan alat) 

√     √ Dilakukan ketika 

mengerjakan LKPD, 

LTPD, dan saat PPT 

ditampilkan 

2 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan dari yang faktual 

sampai ke hal-hal yang 

bersifat hipotesis 

√  √    Peserta didik sudah 

mengajukan 

pertanyaan faktual 

sampai hipotetik 

3 Aktivitas menanya peserta √   √   Guru sudah 
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didik diawali dengan 

bimbingan guru sampai 

dengan mandiri 

memberikan umpan 

agar peserta didik 

aktif bertanya 

4 Aktivitas peserta didik 

mengumpulkan data 

√     √ Sudah dilakukan 

dengan baik ketika 

diskusi 

5 Aktivitas peserta didik 

menganalisis data (membuat 

kategori, menentukan 

hubungan data/kategori) 

√    √  Terlaksana ketika 

diskusi namun masih 

ada peserta didik yang 

belum mandiri dalam 

analisis data 

6 Peserta didik menyimpulkan 

hasil analisis data 

√    √  Sudah terlaksana 

dengan baik, 

dikomunikasikan 

melalui presentasi di 

depan kelas 

7 Peserta didik melakukan 

analisis data dari 

unstructured-unistructured-

structure-multistructure-

complicated structure 

√    √  Peserta didik 

melakukan analisis 

data dari 

unstructured-

unistructured-

structure-

multistructure-

complicated structure 

8 Peserta didik 

menyampaikan hasil 

konseptualisasi dalam 

bentuk lisan dan atau tulisan 

(diagram, gambar atau 

media lainnya) 

√    √  Disampaikan pada 

saat presentasi 

9 Pembelajaran membentuk 

student’s self concepts 

√    √  Masih ada peserta 

didik yang belum 
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mandiri, terlihat pada 

saat tanya jawab 

10  Pembelajaran terhindar dari 

verbalisme 

√     √ Pembelajaran jelas 

11 Pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengasimilasi 

konsep, hukum, dan prinsip 

√    √  Terlaksana pada saat 

mengerjakan LKPD 

12 Pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengakomodasi 

konsep, hukum, dan prinsip 

√     √ Terlaksana pada saat 

mengerjakan LTPD 

13 Peserta didik melakukan 

recall (mengingat kembali 

materi yang telah dipelajari) 

√    √  Sudah dilakukan 

dengan baik ketika 

awal pelajaran dan 

akhir pelajaran 

14 Guru melakukan proses 

validasi terhadap konsep, 

hukum, dan prinsip yang 

dikonstruksi peserta didik 

dalam struktur kognitifnya 

√     √ Guru mengonfirmasi 

hasil diskusi dengan 

baik 

15 Peserta didik 

memperhatikan penjelasan 

tentang langkah-langkah 

penggunaan APM sebagai 

sumber belajar 

√     √ Peserta didik sangat 

antusias menyimak 

cara-cara penggunaan 

APM 

16 Peserta didik 

memperhatikan peragaan 

guru tentang APM 

√     √ Peserta didik sangat 

antusias menyimak 

guru memperagakan 

APM 

17 Peserta didik berdiskusi 

sebelum, saat atau sesudah 

√     √ Peserta didik aktif 

berdiskusi 
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melakukan peragaan 

18 Peserta didik 

menyampaikan gagasan 

tentang materi yang 

dipelajari dengan APM 

secara lisan (melalui tanya 

jawab pertanyaan 

terbimbing) atau tertulis (di 

LKPD) 

√    √  Gagasan disampaikan 

secara lisan dan 

melalui LKPD  

19 Peserta didik 

memperhatikan penjelasan 

guru tentang konfirmasi atas 

hasil diskusi, laporan atau 

simpulan yang dilakukan 

peserta didik baik secara 

tertulis dalam LTPD 

ataupun lisan. 

√     √ Peserta didik 

menyimak dengan 

baik 

20 Peserta didik melakukan 

refleksi sesuai arahan guru 

terhadap  kegiatan yang 

sudah dilaksanakan 

√     √ Sudah dilakukan 

dengan baik di akhir 

pembelajaran 

Jumlah 1 1 8 10 67 

 

Pedoman Penskoran : 

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran (x) = 
                         

             
      

Skor maksimal           = 80 

Skor total yang diperoleh         = 
  

  
     

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran (x) = 83,75 

Keterangan skala penilaian (berilah tanda check list (√ ) yang sesuai) : 

Sangat Baik : 75% < x ≤ 100% ( √ ) 

Baik  : 50% < x ≤ 75% (…......….........) 
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Cukup Baik : 25% < x ≤ 50% (…….…......…) 

Tidak Baik : 0% < x ≤ 25% (…….…......…) 

 

 

 

Blora, 22 April 2016 

       Observer, 

 

 

 

       Dra. Pujowati 

       NIP. 196910031997022003 
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LEMBAR PENGAMATAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN SAINTIFIK 

 

Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Kunduran 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII C / Genap 

Materi     : Bangun Ruang Sisi Datar 

Nama Guru   : Heni Kholiqowati 

Hari/Tanggal Observasi  : Selasa, 26 April 2016 

Pertemuan ke   : 3 

Petunjuk : Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda check list ( √ ) pada 

kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda pada setiap aktivitas, serta beri 

penjelasan yang diperlukan pada kolom keterangan. 

Skoring : 

Skor 1 : 0 %         

Skor 2 : 25 %         

Skor 3   : 50 %         

Skor 4    : 75 %          

x : komponen yang diamati 

No Komponen yang Diamati Muncul Skor Keterangan  

Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Aktivitas belajar yang 

dilakukan peserta didik 

meliputi melihat, membaca, 

mendengar, dan menyimak 

(tanpa dengan alat) 

√     √ Dilakukan ketika 

mengerjakan 

LKPD, LTPD dan 

saat PPT 

ditampilkan 

2 Peserta didik mengajukan 

pertanyaan dari yang faktual 

sampai ke hal-hal yang 

bersifat hipotesis 

√   √   Peserta didik sudah 

mengajukan 

pertanyaan faktual 

sampai hipotetik 
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3 Aktivitas menanya peserta 

didik diawali dengan 

bimbingan guru sampai 

dengan mandiri 

√    √  Guru sudah 

memberikan 

umpan agar peserta 

didik aktif bertanya 

4 Aktivitas peserta didik 

mengumpulkan data 

√     √ Terlaksana  dengan 

baik ketika diskusi 

5 Aktivitas peserta didik 

menganalisis data (membuat 

kategori, menentukan 

hubungan data/kategori) 

√     √ Sebagian besar 

peserta didik sudah 

mandiri dalam 

analisis data saat 

diskusi  

6 Peserta didik menyimpulkan 

hasil analisis data 

√    √  Hasil analisis 

dikomunikasikan 

dengan baik 

melalui presentasi  

7 Peserta didik melakukan 

analisis data dari 

unstructured-unistructured-

structure-multistructure-

complicated structure 

√    √  Peserta didik 

melakukan analisis 

data dari 

unstructured-

unistructured-

structure-

multistructure-

complicated 

structure 

8 Peserta didik 

menyampaikan hasil 

konseptualisasi dalam 

bentuk lisan dan atau tulisan 

(diagram, gambar atau 

media lainnya) 

√    √  Disampaikan pada 

saat presentasi 

9 Pembelajaran membentuk 

student’s self concepts 

√    √  Sebagian besar 

peserta didik sudah 
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membentuk 

student’s self 

concepts 

10  Pembelajaran terhindar dari 

verbalisme 

√     √ Pembelajaran jelas 

11 Pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengasimilasi 

konsep, hukum, dan prinsip 

√     √ Terlaksana pada 

saat mengerjakan 

LKPD 

12 Pembelajaran memberikan 

kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengakomodasi 

konsep, hukum, dan prinsip 

√     √ Terlaksana pada 

saat mengerjakan 

LTPD 

13 Peserta didik melakukan 

recall (mengingat kembali 

materi yang telah dipelajari) 

√    √  Dilakukan dengan 

baik ketika awal 

pelajaran dan akhir 

pelajaran 

14 Guru melakukan proses 

validasi terhadap konsep, 

hukum, dan prinsip yang 

dikonstruksi peserta didik 

dalam struktur kognitifnya 

√     √ Guru 

mengonfirmasi 

hasil diskusi 

dengan baik 

15 Peserta didik 

memperhatikan penjelasan 

tentang langkah-langkah 

penggunaan APM sebagai 

sumber belajar 

√     √ Peserta didik 

sangat antusias 

menyimak 

penjelasan 

penggunaan APM 

16 Peserta didik 

memperhatikan peragaan 

guru tentang APM 

√     √ Peserta didik 

sangat antusias 

menyimak guru 

memperagakan 

APM 
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17 Peserta didik berdiskusi 

sebelum, saat atau sesudah 

melakukan peragaan 

√     √ Peserta didik aktif 

berdiskusi 

18 Peserta didik 

menyampaikan gagasan 

tentang materi yang 

dipelajari dengan APM 

secara lisan (melalui tanya 

jawab pertanyaan 

terbimbing) atau tertulis (di 

LKPD) 

√     √ Gagasan 

disampaikan secara 

lisan dan melalui 

LKPD  

19 Peserta didik 

memperhatikan penjelasan 

guru tentang konfirmasi atas 

hasil diskusi, laporan atau 

simpulan yang dilakukan 

peserta didik baik secara 

tertulis dalam LTPD 

ataupun lisan. 

√     √ Peserta didik 

menyimak dengan 

baik 

20 Peserta didik melakukan 

refleksi sesuai arahan guru 

terhadap  kegiatan yang 

sudah dilaksanakan 

√     √ Dilakukan dengan 

baik di akhir 

pembelajaran 

Jumlah 0 1 6 13 72 

 

Pedoman Penskoran : 

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran (x) = 
                         

             
      

Skor maksimal           = 80 

Skor total yang diperoleh         = 
 2

  
     

Persentase Pelaksanaan Pembelajaran (x) = 90 % 

Keterangan skala penilaian (berilah tanda check list (√ ) yang sesuai) : 
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Sangat Baik : 75% < x ≤ 100% ( √ ) 

Baik  : 50% < x ≤ 75% (…......….........) 

Cukup Baik : 25% < x ≤ 50% (…….…......…) 

Tidak Baik : 0% < x ≤ 25% (…….…......…) 

 

 

 

Blora, 26 April 2016 

       Observer, 

 

 

 

       Dra. Pujowati 

       NIP. 196910031997022003 
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Lampiran  49 

 

HASIL TES KETUNTASAN MATERI KUBUS DAN BALOK 

No Nama 
Nomor Soal 

Skor Nilai  Kategori  
1 2 3 4 5 6 

1 AED 6 2 8 6 6 2 30 60 Tidak Tuntas 

2 AD 6 2 10 6 10 10 44 88 Tuntas 

3 AS 6 6 8 6 6 10 42 84 Tuntas 

4 AA 6 2 8 6 4 2 28 56 Tidak Tuntas 

5 AY 6 2 8 6 8 8 38 76 Tuntas 

6 AS 6 2 10 6 10 10 44 88 Tuntas 

7 AA 6 2 8 6 10 10 42 84 Tuntas 

8 AR 6 2 6 6 8 10 38 76 Tuntas 

9 ANPM 6 6 8 6 4 10 40 80 Tuntas 

10 CAP 6 4 8 6 6 8 38 76 Tuntas 

11 DAPA 6 2 10 6 10 10 44 88 Tuntas 

12 DWS 6 2 8 6 8 10 40 80 Tuntas 

13 EP 6 6 10 6 10 10 48 96 Tuntas 

14 FH 6 2 10 6 6 10 40 80 Tuntas 

15 GP 6 2 8 6 6 10 38 76 Tuntas 

16 GAP 6 6 10 6 6 6 40 80 Tuntas 

17 HOK 6 4 8 6 10 10 44 88 Tuntas 

18 IJI 6 2 10 6 10 10 44 88 Tuntas 

19 IM 6 2 4 6 6 6 30 60 Tidak Tuntas 

20 ITN 6 2 10 6 6 10 40 80 Tuntas 

21 IF 6 6 10 6 10 10 48 96 Tuntas 

22 JMA 6 2 10 6 10 10 44 88 Tuntas 

23 KID 6 2 8 6 8 10 40 80 Tuntas 

24 KI 6 6 6 6 10 10 44 88 Tuntas 

25 LFY 6 4 10 6 8 10 44 88 Tuntas 

26 NDH 6 2 10 6 10 10 44 88 Tuntas 

27 NN 6 2 6 6 6 6 32 64 Tidak Tuntas 

28 OYA 6 6 8 6 10 10 46 92 Tuntas 

29 PDR 6 2 10 6 10 10 44 88 Tuntas 

30 R 6 4 6 6 8 8 38 76 Tuntas 

31 SPIS 6 2 8 6 8 8 38 76  Tuntas 

32 SR 6 2 10 6 8 10 42 84 Tuntas 

33 SW 6 4 8 6 8 8 40 80 Tuntas 

34 TES 6 4 8 4 8 8 38 76  Tuntas 

35 WSIP 6 6 8 6 6 6 38 76 Tuntas 

36 YDP 6 2 8 6 8 8 38 76 Tuntas 
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Lampiran 50 

 

HASIL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No Nama 

Nomor Soal 

Skor Nilai  1 2a 2b 3 4 5 

A B A B C B C B C B C A B C 

1 AED 3 3 1 3 1 3 0 3 0 3 0 0 2 2 24 57 

2 AD 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 0 3 3 3 35 83 

3 AS 3 3 3 0 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 33 79 

4 AA 3 3 0 2 0 2 0 3 0 3 0 0 2 1 19 45 

5 AY 3 3 3 0 1 0 1 3 0 2 0 3 3 3 25 60 

6 AS 3 3 3 3 2 3 1 3 0 3 0 3 3 2 32 76 

7 AA 3 3 3 3 2 3 2 3 0 3 0 3 3 2 33 79 

8 AR 3 3 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 3 1 21 50 

9 ANPM 3 3 3 3 1 3 0 3 0 3 0 3 3 1 29 69 

10 CAP 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 2 26 62 

11 DAPA 3 3 3 3 2 3 2 3 0 3 0 3 3 2 33 79 

12 DWS 3 3 3 3 0 3 0 2 0 2 0 3 3 3 28 67 

13 EP 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 2 1 32 76 

14 FH 3 3 3 2 1 3 0 3 0 3 0 3 3 2 29 69 

15 GP 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 0 1 0 31 74 

16 GAP 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 0 2 0 33 79 

17 HOK 3 3 3 3 2 2 2 3 2 0 3 3 3 1 33 79 

18 IJI 3 3 3 3 2 3 1 2 1 3 0 3 3 1 31 74 

19 IM 3 3 3 0 1 0 1 3 3 3 3 0 0 0 23 55 

20 ITN 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 0 3 2 2 34 81 

21 IF 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3 33 79 

22 JMA 3 3 1 0 1 0 1 3 3 3 3 3 3 3 30 71 

23 KID 3 3 3 2 2 3 2 3 0 3 0 3 3 3 33 79 

24 KI 3 3 0 3 2 3 0 3 2 3 2 3 3 1 31 74 

25 LFY 3 3 3 3 2 3 0 3 3 3 0 3 3 1 33 79 

26 NDH 3 3 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 3 2 34 81 

27 NN 3 3 0 2 0 3 0 3 0 3 0 1 2 0 20 48 

28 OYA 3 3 3 0 1 0 1 3 0 2 0 3 3 3 25 60 

29 PDR 3 3 1 0 1 0 1 3 3 3 3 3 3 3 30 71 

30 R 3 3 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3 2 2 23 55 

31 SPIS 3 3 3 3 0 3 0 2 1 2 2 0 3 0 25 60 

32 SR 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 0 32 76 
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33 SW 3 3 2 3 1 0 0 3 0 2 0 3 3 1 24 57 

34 TES 3 3 0 2 0 2 0 3 2 3 2 3 3 2 28 67 

35 WSIP 3 3 0 3 2 3 0 3 2 3 2 3 3 2 32 76 

36 YDP 3 3 3 2 2 2 0 2 3 0 0 3 3 0 26 62 

 

Keterangan : 

A : Representasi Visual 

B : Representasi Simbolik 

C : Representasi Verbal



409 
 

 

Lampiran 51 

UJI KETUNTASAN KLASIKAL 

 

Merumuskan Hipotesis 

              (proporsi banyaknya peserta didik yang telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada materi kubus dan balok 

kurang dari atau sama dengan 74,5 % dari keseluruhan 

peserta didik di kelas penelitian) 

             (proporsi banyaknya peserta didik yang telah mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada materi kubus dan balok 

lebih dari 74,5 % dari keseluruhan peserta didik di kelas 

penelitian) 

Statistik Hitung 

  =
 

 
   

√
  (    )

 

 

Keterangan :    z   = nilai z hitung 

      = banyaknya peserta didik yang tuntas 

     = nilai yang dihipotesiskan 

     = jumlah peserta didik secara keseluruhan 

Kriteria  

Tolak    jika          dan terima    jika          . 

Perhitungan  

  =
 

 
   

√
  (    )

 

   =
  

  
      

√
     (       )

  

=
     

    2  
=        
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Dari perhitungan diperoleh        =      sedangkan dengan  =    

diperoleh       =   6 . Oleh karena itu                maka    ditolak.  

Dengan demikian disimpulkan bahwa banyaknya peserta didik yang telah 

mencapai ketuntasan belajar pada materi kubus dan balok lebih dari 74,5 % 

dari keseluruhan peserta didik di kelas penelitian. Jadi, hasil belajar peserta 

didik pada materi kubus dan balok yang menerapkan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik mencapai ketuntasan klasikal. 
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Lampiran 52 
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Lampiran 53 
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Lampiran 54 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Coba Soal TKRM Peserta Didik mengerjakan Angket 

Karakteristik Cara Berpikir 

Guru menjelaskan lembar diskusi 

kelompok 
Peserta Didik mendiskusikan LKPD  

Peserta Didik mendiskusikan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) 

berbantuan alat peraga secara berkelompok 
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Guru membimbing proses diskusi kelompok  

Peserta Didik mendiskusikan LTPD 

(Lembar Tugas Peserta Didik) 

Peserta Didik menuliskan jawaban hasil 

diskusi kelompok di papan tulis  

Peserta Didik mengerjakan soal TKRM 

 (Tes Kemampuan Representasi Matematis)  
Wawancara dengan Subjek Penelitian  


