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ABSTRAK 

 

Sari, D. P. 2016. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

Ditinjau dari Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa. Skripsi. Prodi 

Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

dan Pembimbing Pendamping Dr. Dwijanto, M.S. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika, Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis, TKBK. 

 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Indikator pemecahan masalah 

matematika meliputi mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan 

menyusun model matematika; menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah; 

melaksanakan perhitungan; dan memeriksa kebenaran jawaban terhadap masalah 

awal. Meskipun kemampuan pemecahan masalah matematika penting, tetapi 

kebanyakan siswa masih lemah dalam hal pemecahan masalah matematika. Hal 

tersebut terlihat pada hasil tes yang dilakukan oleh dua studi internasional, PISA dan 

TIMSS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pembelajaran PBL, serta 

mengetahui ketuntasan hasil belajar kemampuan berpikir kreatif matematis dan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sekaligus untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa. Pengelompokan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif siswa 

dikategorikan TKBK Atas, Tengah, dan Bawah. 

Penelitian ini menggunakan mixed methods. Subjek kelas ini adalah kelas VIII 

G SMP N 5 Semarang yang diberikan tes kemampuan berpikir kreatif dan tes 

pemecahan masalah matematika. Pengelompokan TKBK siswa didasarkan pada hasil 

tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Selanjutnya dipilih 6 siswa yang dipilih 

dari masing-masing TKBK 2 subjek penelitian secara purposive sample. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, tes, 

dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah matematika dari masing-masing TKBK. Analisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis ketuntasan belajar siswa, analisis korelasi antara kemampuan berpikir 

kreatif dan pemecahan masalah, serta reduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan model 

PBL berkualitas baik, sehingga hasil belajar kemampuan berpikir kreatif dan 

pemecahan masalah siswa telah mencapai ketuntasan. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika pada TKBK Atas 

lebih baik dibandingkan dengan TKBK Tengah dan Bawah. Sedangkan kemampuan 

TKBK Tengah lebih baik dari pada TKBK Bawah.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pada zaman modernisasi ini semakin pesat dan 

canggih. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran ilmu matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia dan 

juga mendasari perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peran penting 

dalam berbagai ilmu dan memajukan pola pikir manusia (Permendiknas, 2014). 

Pada Permendikanas No.59 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pelajaran 

matematika bertujuan agar siswa mampu memahami konsep matematika, merupakan 

kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep 

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

Hal ini mengisyaratkan bahwa pembelajaran matematika tidak hanya berorientasi 

pada peningkatan hasil belajar siswa, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah. 

Setelah siswa mendapatkan pembelajaran matematika, siswa diharapkan 

memiliki keampuan-kemampuan seperti yang tercantum dalam tujuan pembelajaran 

matematika di atas. Kemampuan pemecahan masalah merupakan hal yang penting 

dalam pendidikan. Menurut Pratiwi (2013) berpendapat bahwa kehidupan yang 

berkembang juga menghadapkan manusia dengan berbagai masalah yang harus dicari 

pemecahannya, oleh karena itu pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar 
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yang harus dimiliki manusia. Untuk itulah betapa pentingnya kemampuan pemecahan 

masalah matematika. 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah diungkapkan oleh Barca, 

sebagaimana dikutip oleh Effendi (2012), bahwa kemampuan pemecahan masalah 

adalah jantungnya matematika. Kemampuan pemecahan masalah siswa memiliki 

keterkaitan dengan tahap menyelesaikan masalah matematika. Menurut Polya (1973), 

tahap pemecahan masalah meliputi: (1) memahami masalah, (2) membuat rencana 

penyelesaian, (3) melaksanakan rencana, dan (4) melihat kembali. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa menyelesaikan masalah matematika dengan prosedur-

prosedur yang tepat.  

Meskipun pemecahan masalah merupakan aspek yang penting, tetapi 

kebanyakan siswa masih lemah dalam hal pemecahan masalah matematika. 

Kelemahan kemampuan pemecahan masalah siswa dapat dilihat dari hasil tes PISA 

(Programme for International Student Assessment) dan TIMSS (Trends in 

Internatinal Mathematics and Science Study). Berdasarkan hasil survey PISA 2009 

menurut OECD (2010), sebanyak 43,6% siswa Indonesia mampu menyelesaikan 

masalah rutin yang konteksnya masih umum, 32,7% siswa mampu menyelesaikan 

masalah matematika dengan menggunakan rumus, dan 16,4% siswa mampu 

melaksanakan prosedur dan strategi dalam pemecahan masalah. Semetara itu 5,4% 

siswa dapat menghubungkan masalah dengan kehidupan nyata dan 1,8% siswa 

mampu menyelesaikan masalah yang rumit serta mampu merumuskan, dan 

mengkomunikasikan hasil temuannya. Ini berarti persentase siswa yang mampu 
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memecahkan masalah dengan strategi dan prosedur yang benar masih rendah jika 

dibandingkan dengan persentase siswa yang menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan rumus. Secara proporsional, dari 100 siswa di Indonesia hanya sekitar 

2 siswa yang mencapai level tertinggi dalam pemecahan masalah matematika. 

Selain itu, permasalahan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

SMP yang muncul adalah persepsi yang keliru terhadap apa yang disebut dengan 

pemecahan masalah. Seringkali muncul pendapat bahwa pemecahan masalah 

matematika identik dengan menggunakan rumus matematika. Siswa seringkali hanya 

diberikan soal-soal matematika yang tujuannya melatih keterampilan berhitung atau 

keterampilan menggunakan rumus. Sehingga diperlukan soal-soal yang tujuannya 

untuk melatih keterampilan pemecahan masalah matematika. 

Untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika sebaiknya 

menggunakan tes yang menuntut siswa untuk memenuhi langkah-langkah pemecahan 

masalah yang diungkapkan oleh Polya dan memenuhi indikator pemecahan masalah 

matematika. Beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah matematika 

menurut Sumarmo (2014), antara lain: (1) memahami masalah yang meliputi: 

mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan membuat model 

matematika; (2) memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah; (3) 

melaksanakan perhitungan; (4) memeriksa kebenaran jawaban terhadap masalah 

awal. 

SMP Negeri 5 Semarang merupakan salah satu sekolah favorit se-kota 

Semarang. Sekolah ini juga pernah menjadi salah satu Rintisan Sekolah Bertaraf 
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Internasional (RSBI). Tetapi, dalam kenyataannya pelajaran matematika di sekolah 

ini masih berorientasi pada peningkatan prestasi hasil belajar saja dan jarang 

memperhatikan aspek kreativitas dalam pemecahan masalah matematika. Akibatnya 

apabila siswa diberi soal yang menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi, siswa 

belum bisa menyelesaikannya. Sebaiknya siswa sering diberi soal yang menuntut 

siswa untuk berpikir kreatif. Sehingga dengan kemampuan berpikir kreatif yang 

mumpuni, siswa diharapkan mampu menjadi problem solver matematika yang bagus. 

Krulik dan Rudnik (Dwijanto, 2007) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

dalam matematika melalui belajar matematika secara heuristik dapat menjadikan 

siswa menjadi pemecah masalah yang bagus. Problem Based Learning banyak 

menggunakan pemecahan masalah sebagai aktivitas belajar dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif, menemukan ide-ide kreasinya, dan 

mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada teman sebaya. Dengan adanya 

Probelm Based Learning yang diterapkan di kelas sebagai pendekatan pembelajaran, 

diharapkan siswa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri dan mengemukakan 

ide-ide kreatifnya dalam aktivitas pemecahan masalah. Selain itu, siswa dapat bekerja 

sama dengan efektif, sebagai anggota dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Salah satu topik yang banyak mendapat perhatian adalah kaitan antara berpikir 

kreatif dan pemecahan masalah dengan fungsi belahan otak. Menurut Faidi (2013), 

belahan otak kiri berkenaan dengan kemampuan berpikir logis, ilmiah, kritis, dan 

linier; sedangakan belahan otak kanan berkenaan dengan berpikir secara acak, tidak 



5 
 

 
 

teratur, intuitif dan menyeluruh. Otak kiri sebagai sumber kreativitas dan otak kanan 

sebagai sumber aktivitas pemecahan masalah. Meskipun demikian, terdapat 

keterkaitan antara pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Hwang et al. sebagaimana 

dikutip oleh Mahmudi (2008) mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif sebagai 

keterampilan kognitif untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah atau membuat 

sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang baru dari hal yang biasa. Keterkaitan lebih 

jelas antara pemecahan masalah dan berpikir kreatif dikemukakan Treffinger 

(Alaxeander, 2007) menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif diperlukan untuk 

memecahkan masalah, khusunya masalah kompleks. Hal demikian dapat dipahami 

karena menurut Wheeler et al. (Alexander, 2007) tanpa kemampuan berpikir kreatif, 

individu sulit mengembangkan kemampuan imajinatifnya sehingga kurang mampu 

melihat berbagai alternatif solusi masalah. Hal ini menggambarkan bahwa 

keterampilan berpikir kreatif memungkinkan seorang individu memandang suatu 

masalah dari berbagai perspektif sehingga memungkinkannya untuk menemukan 

solusi kreatif dari masalah yang akan diselesaikan. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hwang et al. 

(2007). Berdasarkan penelitiannya yang berjudul Multiple Representation Skills and 

Creativity Effects on Mathematical Problem Solving Using a Multimedia Whiteboard, 

mereka menyimpulkan bahwa kemampuan elaborasi, yang merupakan salah satu 

komponen berpikir kreatif, merupakan faktor kunci yang menstimulasi siswa untuk 

mengkreasi pengetahuan mereka dalam aktivitas pemecahan masalah. Kemampuan 

berpikir kreatif mendukung kinerja individu dalam aktivitas pemecahan masalah. 
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Sehingga dengan memiliki kemampuan berpikir kreatif yang mumpuni, siswa dapat 

memecahkan masalah matematika dengan tepat. 

Munandar (1977) mengungkapkan bahwa indikator kemampuan berpikir 

kreatif mencakup aspek kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian 

(originality), dan keterincian (elaboration). Menurut Hashimoto sebagaimana dikutip 

oleh Mahmudi (2008), jenis masalah yang mempunyai potensi untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa adalah masalah atau soal open-ended. Masalah open-

ended memicu siswa untuk secara kreatif mengeksplorasi berbagai cara atau solusi dari 

masalah tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut 

mengenai Analisis Kemapuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa Ditinjau dari 

Kemapuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa. Dalam penelitian ini, peneliti 

memfokuskan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi lingkaran ditinjau 

dari kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VIII. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kualitas pembelajaran matematika dalam setting Problem Based 

Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan masalah 

matematika siswa? 

2. Apakah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan model Problem 

Based Learning dapat mencapai ketuntasan belajar? 
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3. Apakah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan model 

Problem Based Learning dapat mencapai ketuntasan belajar? 

4. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ketuntasan belajar kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa. 

2. Untuk mengetahui ketuntasan belajar kemampuam pemecahan masalah 

matematika siswa. 

3. Untuk memperoleh gambaran kualitas pembelajaran matematika dalam setting 

Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan 

masalah matematika siswa.  

4. Untuk memperoleh gambaran kemampuan pemecahan masalah matematika 

ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

terhadap upaya peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 
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pemecahan masalah matematika jika ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

b. Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa sehingga guru diharapkan untuk memahami 

dan mengarahkan siswanya dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa. 

2. Bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan kemampuan 

berpikir kreatif matematis. 

3. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan mengenai kemampuan berpikir kreatif dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa sehingga mampu memberikan 

pembelajaran yang efektif dan berkualitas. 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran, berikut ini adalah istilah khusus 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1.5.1 Analisis 

Analisis adalah kajian yang dilaksanakan guna meneliti sesuatu secara 

mendalam. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai 
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bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sementara itu, 

analisis pada penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa serta kemampuan pemecahan masalah matematika jika ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

1.5.2 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Kualitas pembelajaran dalam 

penelitian ini mencakup 3 tahap yaitu (1) tahap perencanaan (planning and 

preparation); (2) tahap pengajaran (classroom environment dan instruction); dan (3) 

tahap evaluasi (professional responsibility). Penilaian tentang perencanaan proses 

pembelajaran meliputi validasi perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan 

RPP. Penilaian pengajaran meliputi menilai aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran setting problem based leraning. Penilaian evaluasi dapat diukur dari 

hasil pengerjaan kerja kelompok dan hasil tes formatif disetiap pertemuan. 

Pembelajaran dikatakan berkualitas jika perencanaan proses pembelajaran dan tahap 

pengajaran memenuhi kriteria minimal baik, serta tahap evaluasi menunjukkan lebih 

dari 75% siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan. 

1.5.3 Masalah Matematika 

Masalah matematika merupakan situasi yang terhalang karena kurangnya 

algoritma dalam mencari solusi yang dicari. Ada dua jenis masalah matematika, yaitu 

masalah yang bertujuan untuk mencari nilai yang dicari dan masalah yang bertujuan 

untuk membuktikan suatu pernyataan dalam matematika benar atau tidak benar. 
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1.5.4 Pemecahan Masalah Matematika 

Pemecahan masalah matematika merupakan proses terencana yang dilakukan 

sebagai usaha untuk memperoleh penyelesaian dari masalah matematika. Proses 

terencana ini memuat metode, prosedur, dan strategi dalam menyelesaikan masalah 

matematika yang sedang dihadapi. 

1.5.5 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti sanggup dan bisa 

melakukan sesuatu. Kemampuan pemecahan masalah dalam hal ini adalah 

kesanggupan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Selanjutnya dalam 

penelitian ini akan digunakan pemecahan masalah menurut Polya yang meliputi 

memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana 

penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Kemampuan pemecahan 

masalah matematika dalam penelitian ini adalah kemampuan memecahkan masalah 

matematika mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) mengidentifikasi unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan menyusun model matematika; (2) menerapkan 

strategi untuk menyelesaikan masalah; (3) melaksanakan perhitungan; dan (4) 

memeriksa kebenaran jawaban terhadap masalah awal. 

1.5.6 Berpikir 

Berpikir adalah kemampuan menganalisis, mengkritik, dan mencapai 

kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang benar dan baik. Sementara itu, berpikir 

dalam penelitian ini adalah aktivitas mental yang berusaha memecahkan 

permasalahan, membuat keputusan dan membuat diri sendiri mengerti. 
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1.5.7 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Berpikir kreatif merupakan proses berpikir yang memiliki pandangan berpikir 

think out of the box. Aspek kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini 

mencakup aspek kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), 

dan keterincian (elaboration). Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan 

untuk menemukan ide baru yang sesuai tujuan, dengan cara membangun ide-ide, 

mensistesis ide-ide tersebut dan menerapkannya. Kemampuan berpikir kreatif 

matematis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kemampuan berpikir kreatif 

dalam suatu proses pemecahan masalah matematika. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 

1.6.1 Bagian Awal 

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

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

daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bagian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 Landasan Teori 

Berisi tentang teori-teori yang melandasi permasalahan skripsi dan penjelasan 

yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi dan kerangka 

berpikir. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi tentang metode penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis instrumen, teknik 

analisis data, keabsahan data. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

Bab 5 Penutup 

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

1.6.3 Bagian Akhir 

Merupakan bagian yang terdiri dari 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 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang 

(Rifa’i & Anni, 2012). Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan presepsi seseorang. 

Oleh karena itu dengan menguasai konsep dasar tentang belajar, seseorang mampu 

memahami bahwa aktivitas belajar memegang peranan penting dalam proses 

psikologis. Belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, salah satu pertanda 

bahwa seseorang itu telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri 

orang tersebut yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat 

pengetahuan, keterampilan, maupun perubahan tingkah laku. 

Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Dahar (1996) mengklasifikasikan 

lima kemampuan dalam belajar, antara lain: keterampilan intelektual, strategi-strategi 

kognitif, informasi verbal, sikap-sikap, dan keterampilan motorik. Menurut Dimayati 

& Mudjiono, sebagaimana dikutip oleh Purnomo (2015), beberapa prinsip belajar 

yaitu (1) perhatian dan motivasi, (2) keaktifan, (3) keterlibatan langsung atau 
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berpengalaman, (4) pengulangan, (5) tantangan, (6) balikan dan penguatan, (7) 

perbedaan individual. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan bagaimana terjadinya 

belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa. Teori belajar yang 

dapat dijadikan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.2.1 Teori Belajar Piaget 

Piaget merupakan salah satu tokoh teori belajar kognitif yang mengajukan 

empat konsep pokok dalam menjelaskan perkembangan kognitif. Keempat konsep 

tersebut adalah skemata, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium. Menurut Piaget, 

sebagaimana dikutip oleh Rifa’i & Anni (2012), dalam belajar perlu diciptakan 

suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi diantara subjek belajar. Menurut 

Piaget, anak memiliki rasa ingin tahu bawaan dan secara terus menerus berusaha 

memahami dunia di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini memotivasi anak secara aktif 

membangun tampilan dalam otak anak tentang lingkungan hayati. Selain itu 

perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada pengalaman 

nyata dari pada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika hanya 

menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif anak 

cenderung mengarah ke verbalisme. Piaget dengan teori konstruktivisnya berpendapat 

bahwa pengetahuan akan dibentuk oleh siswa apabila siswa berinteraksi dengan 

objek/orang dan siswa selalu mencoba untuk membentuk pengertian dari interaksi 

tersebut. 
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Konsep Piaget yang mendasari penelitian ini adalah teori konstruktivisnya di 

mana metode pembelajaran matematika yang digunakan hendaknya lebih banyak 

mengarah pada kontruktivisme, artinya siswa lebih banyak dihadapkan pada problem 

solving yang lebih menekankan pada persoalan-persoalan aktual yang dekat dengan 

kehidupan mereka, kemudian mereka diminta menyusun hipotesis tentang mencari 

solusinya. Sehingga siswa diharapkan bisa menjadi problem solver matematika yang 

bagus. 

2.1.2.2 Teori Belajar David Ausubel 

Teori Ausubel terkenal dengan teori belajar bermakna. Teori belajar bermakna 

merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang 

terdapat dalam struktur kognitif seseorang (Budiningsih, 2005). Belajar dikatakan 

bermakna jika memenuhi prasyarat yaitu (1) materi yang akan dipelajari bermakna 

secara potensial, dan (2) anak yang belajar bertujuan melaksanakan belajar bermakna. 

Teori Ausubel yang mengemukakan tentang belajar bermakna yang 

mengaitkan informasi-informasi baru dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. 

Dalam penelitian ini, teori belajar David Ausubel ini berhubungan erat dengan 

berpikir kreatif, di mana ide-ide yang sebelumnya telah dimiliki digabungkan untuk 

memperoleh atau memunculkan gagasan baru. 

2.1.2.3 Teori Belajar Bruner 

Menurut Rifa’i & Anni (2012) terdapat enam hal yang mendasari teori 

Bruner, yakni: (a) perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi 

respon terhadap stimulus; (b) pertumbuhan tergantung pada perkembangan 
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intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita; (c) 

perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan 

pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata; (d) interaksi antara guru dan 

siswa adalah penting bagi perkembangan kognitif; (e) bahasa menjadi kunci 

perkembangan kognitif, (f) pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin 

meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan, 

melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan, dan mengalokasikan perhatian secara 

runtut. Selain itu pengalaman baru yang berinteraksi dengan struktur kognitif dapat 

menarik minat dan mengembangkan pemahaman anak. Oleh karena itu pengalaman 

baru yang dipelajari anak harus sesuai pengetahuan yang telah dimiliki anak. 

Bruner mengemukakan sebagaimana dikutip Rifa’i & Anni (2012)  bahwa 

dalam proses belajar anak melewati tahap, yakni: 

a) Enaktif, tahap di mana anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi 

(mengotak-atik) objek. 

b) Ikonik, tahap di mana kegiatan yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, 

yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. 

c) Simbolik, tahap di mana anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-

lambang objek tertentu. Siswa sudah mampu menggunakan notasi tanpa 

ketergantungan terhadap objek riil. 

Dalam penelitian ini teori belajar Bruner berhubungan erat dengan tahap 

pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan masalah, siswa harus mencari dan melihat 

apa yang diketahui, beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan untuk 
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menyelesaikan masalah bahkan terkadang perlu menggambarkan terlebih dahulu 

solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. 

2.1.3 Pembelajaran Matematika 

Dimiyati & Mudjiono (2002), menyebutkan pembelajaran adalah proses yang 

diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar bagaimana 

belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan 

demikian pembelajaran dapat diartikan sebagai pendidikan dalam lingkup 

persekolahan atau proses sosialisasi siswa dengan sekolah, seperti guru, sumber atau 

fasilitas, dan teman sesama siswa. Menurut Bruner sebagaimana dikutip oleh Rifa’i & 

Anni (2012), pembelajaran harus mampu mendorong siswa untuk mempelajari apa 

yang dimiliki. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif terhadap konsep dan prinsip-

prinsip, sedangkan guru mendorong siswa agar memiliki pengalaman dan 

melaksanakan eksperimen yang memungkinkan siswa menemukan prinsip-prinsip 

untuk dirinya sendiri. 

BSNP (2006), merumuskan lima tujuan umum pembelajaran matematika 

adalah: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep dan algoritma, secara luwes, akurat, dan efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengomunikasikan 



18 
 

 
 

gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam memacahkan masalah. 

2.1.4 Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran merupakan ukuran menunjukkan seberapa tinggi 

kualitas interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran dalam rangka 

pencapaian tujuan tertentu. Untuk mengukur kualitas pembelajaran, Danielson (2013) 

membagi 4 domain, yaitu (1) planning and preparation (perencanaan dan persiapan); 

(2) classroom environment (lingkungan kelas); (3) instruction (petunjuk); dan (4) 

professional responsibility (tanggung jawab profesional). Dalam penelitian ini, 

peneliti ingin mengetahui kualitas pembelajaran dalam setting problem learning 

dengan meringkas 4 domain tersebut menjadi 3 tahap, yaitu (1) tahap perencanaan 

(planning and preparation); (2) tahap pengajaran (classroom environment dan 

instruction); dan (3) tahap evaluasi (professional responsibility). Berikut akan 

dijelaskan domain meurut Danielson. 

Tabel 2.1 Domain untuk Mengukur Kualitas Pembelajaran 

Domain Deskripsi Indikator 
Kegiatan 

Guru 

Planing and 

Preparation 

Guru merencanakan dan 

mempersiapkan pelajaran, 

mencari hubungan dengan 

berbagai macam disiplin 

ilmu dan pengetahuan yang 

sebelumnya dimiliki siswa. 

1. Guru membuat 

perencanaan 

pembelajaran. 

2. Guru merancang 

proses 

pembelajaran. 

Merancang 

Silabus, 

RPP, 

Lembar 

Masalah, 

dan 
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Menghasilkan 

pembelajaran yang jelas 

dan sesuai dengan 

kurikulum. Menyusun 

kegiatan belajar yang baik 

secara berurutan dan 

mendorong siswa untuk 

berpikir, menyelesaikan 

masalah, bertanya, dan 

mempertahankan dugaan 

dan opini. Guru merancang 

penilaian formatif untuk 

memantau pembelajaran.  

 

3. Guru merancang 

proses penilaian 

hasil belajar. 

penilaian. 

Classroom 

Environment 

Guru mengatur ruang kelas 

sehingga semua siswa 

dapat belajar dengan 

nyaman. Memaksimalkan 

waktu pembelajaran dan 

menumbuhkan interaksi 

antar siswa.  

1. Pengkondisian 

lingkungan 

belajar. 

2. Pengelolaan 

proses 

pembelajaran. 

3. Pengelolaan 

perilaku siswa. 

 

Melaksanak

an kegiatan 

pembelajar

an sesuai 

rencana. 

Instruction Guru melibatkan semua 

siswa dalam proses 

pembelajaran.Guru 

memberikan penjelasan 

dengan jelas dan 

memfasilitasi siswa untuk 

menemukan pengetahuan 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

 

1. Komunikasi 

dengan siswa. 

2. Pertanyaan dan 

teknik diskusi. 

3. Melibatkan siswa 

dalam belajar. 

4. Penilaian hasil 

belajar. 

 

 

Professional 

Responsibilities 

Guru profesional yang 

memiliki tanggung jawab 

akan menunjukkannya 

dengan tes atau evaluasi 

untuk mengukur 

pengetahuan siswa. 

Guru merefleksikan 

pembelajaran siswa 

dengan cara 

mengevaluasi hasil 

belajar siswa. 

Memberik

an tes 

akhir 
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2.1.5 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

2.1.5.1 Hakikat Pemecahan Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat kita dihadapkan dengan berbagai 

masalah yang seringkali perlu segera diselesaikan. Menurut Suherman et al. (2003) 

suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan 

untuk meneyelesaikannya. Dengan belum adanya cara penyelesaian masalah, kita 

termotivasi dan tertantang untuk memecahkan persoalan tersebut. 

Polya (1973) mengartikan pemecahan masalah sebagai suatu usaha mencari 

jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera 

dapat dicapai. Sementara itu, Sumarmo (2008) mengartikan pemecahan masalah 

sebagai kegiatan menyelesaikan soal cerita, menyelesaikan soal yang tidak rutin, 

mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau keadaan lain, dan 

membuktikan atau menciptakan atau menguji kebenaran. 

Pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan intelektual yang 

menurut Gagne et al. (dalam Wena, 2012) lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks 

dari tipe keterampilan intelektual lainnya. Gagne sebagaimana dikutip oleh Agustina 

et al. (2014) berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk 

menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya 

mengatasi situasi baru. Pemecahan masalah tidak sekadar sebagai bentuk kemampuan 

yang menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai, namun pemecahan masalah 

merupakan proses untuk mendapatkan sejumlah aturan pada tingkat yang lebih tinggi. 
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Effendi (2012) menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

merupakan jantungnya matematika. Pentingnya kemampuan pemecahan masalah 

dikemukakan oleh Barca sebagaimana dikutip oleh Effendi (2012), antara lain: 

1. Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan tujuan umum 

pengajaran matematika; 

2. Penyelesaian masalah yang meliputi metode, prosedur, dan strategi 

merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika; 

3. Penyelesaian masalah merupakan dasar dalam belajar matematika. 

 

2.1.5.2 Langkah-langkah Pemecahan Masalah 

Cara memecahkan masalah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya 

Dewey, Kirkley, dan Polya. Menurut Dewey sebagaimana dikutip oleh Sujono (1988) 

terdapat lima langkah utama dalam pemecahan masalah, sebagai berikut: 

1. Mengetahui bahwa ada masalah, yaitu merasakan adanya suatu 

kesukaran, dan menyadari adanya rasa putus asa dan keraguan.  

2. Mengenali masalah, yaitu mengklasifikasi dan mendefinisikan 

karakteristik situasi termasuk pemberian tanda pada tujuan yang dicari. 

3. Menggunakan pengalaman yang lalu untuk menyelesaikan masalah, 

yaitu menggunakan informasi yang relevan, penyelesaian soal yang telah 

ada, atau gagasan untuk merumuskan hipotesis dan proporsi pemecahan 

masalah. 

4. Menguji hipotesis atas kemungkinan-kemungkinan penyelesaian secara 

berturut-turut dan bila perlu masalahnya dapat dirumuskan kembali. 

5. Mengevaluasi penyelesaian dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-

bukti yang ada. Hal ini meliputi mempersatukan penyelesaian yang 

bener dengan pengertian yang telah ada dan menerapkannya pada contoh 

lain dari masalah yang sama. 

 

Dari tahap pemecahan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 

mengidentifikasi masalah, siswa harus menyadari bahwa terdapat masalah yang 

harus ditemukan penyelesaiannya. Selanjutnya siswa menggunakan pengetahuan 

yang telah diperoleh sebelumnya untuk menyelesaiakan masalah yang dihadapi. 
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Kemudian menggunakan berbagai solusi penyelesaian masalah. Dan akhirnya 

mengevaluasi dan menyimpulkan hasil dari pemecahan masalah tersebut. 

Sedangkan menurut Kirkley (2003) terdapat lima tahap pemecahan masalah, 

atara lain: 

1. Mengidentifikasi masalah (identify the problem). 

2. Mendefinisikan masalah melalui proses berpikir dan memilah informasi yang 

relevan (define the problem through thinking about it and sorting out the relevant 

information). 

3. Mengeksplorasi jawaban dengan melihat berbagai alternatif jawaban dan melihat 

dari berbagai sudut pandang (explore solutions through looking at alternatives, 

brainstorming, and checking out different points of view). 

4. Mengaktualisasi berbagai startegi penyelesaian masalah (act on the strategies). 

5. Melihat kembali dan mengevaluasi hasil penyelesaian masalah (look back and 

evaluate the effects of your activity). 

Tahap pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Kirkley tidak berbeda 

jauh dengan pendapat Dewey. Hanya saja pada tahap pemecahan masalah Kirkley, 

siswa tidak harus menyadari adanya masalah sebelum mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi. Selain hal itu, langkah-langkah pemecahan masalahnya hampir sama. 

Sedangkan menurut Polya (1973), dalam pemecahan suatu masalah terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan, sebagai berikut: 

1. Memahami masalah (understand the problem). 

2. Membuat rencana penyelesaian (devise a plan). 
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3. Melaksanakan rencana (carry out the plan). 

4. Melihat kembali (looking back). 

Dalam penelitian ini, langkah-langkah pemecahan masalah yang digunakan 

adalah langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Tahap pemecahan 

masalah menurut Polya (1973) sebagai berikut. 

1. Memahami masalah (understand the problem) 

Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. 

Memahami masalah merupakan aktivitas mental yang mengaitkan antara informasi 

yang terdapat pada permasalahan dengan skemata yang ada. Pada tahap ini aktivitas  

memahami masalah meliputi: apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, data apa saja 

yang ada, notasi atau simbol apa yang cocok, pengetahuan matematika apa saja yang 

ada pada permasalahan dan syarat-syarat apa saja yang ada pada permasalahan.  

2. Membuat rencana penyelesaian (devise a plan) 

Membuat rencana penyelesaian masalah adalah aktivitas yang mengaitkan 

antara pengetahuan yang ada dengan rencana yang akan dilakukan dalam pemecahan 

masalah. Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Pada tahap ini aktivitas 

rencanaan pemecahan masalah meliputi: rencana apa saja yang akan dilakukan untuk 

memecahkan masalah, konsep apa saja yang akan digunakan dalam memecahkan 

masalah, apakah ada cara yang berbeda dalam memecahkan masalah, bagaimana 

menghubungkan antar data yang ada serta menggunakan data tersebut dalam 
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memecahkan masalah, mencari hubungan informasi yang diberikan dengan apa yang 

diketahui. 

3. Melaksanakan rencana (carry out the plan) 

Melaksanakan rencana penyelesaian masalah adalah aktivitas yang 

mengaitkan antara pengetahuan yang ada dengan hasil pelaksanaan pemecahan 

masalah. Apa yang diterapkan dalam memecahkan masalah jelaslah tergantung pada 

apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tahap ini aktivitas melaksanakan 

rencana pemecahan masalah meliputi: apakah rencana pelaksanaan dilaksanakan 

secara runtut, teliti, dan benar; serta apabila rencana tidak dapat dilaksanakan, apakah 

siswa dapat menggunakan cara yang lain sebagai bentuk penyelesaian. 

4. Melihat kembali (looking back) 

Melihat kembali dalam pemecahan masalah adalah aktivitas yang mengaitkan 

antara pengetahuan yang ada terhadap langkah-langkah pemecahan masalah yang 

telah dilakukan. Pada tahap ini aktivitas melihat kembali pemecahan masalah 

meliputi: pengecekan apakah langkah yang dilakukan sudah benar, pengecekan 

terhadap hasil atau metode yang digunakan dalam pemecahan masalah, serta 

memeriksa kembali jawaban yang telah ada. 

2.1.5.3 Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah matematika menurut 

NCTM (2000) adalah sebagai berikut: 

1. Membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. 

2. Menyelesaikan masalah dalam konteks dalam atau di luar matematika. 
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3. Menerapkan dan menyesuaikan berbagai berbagai macam strategi yang tepat 

untuk memecahkan masalah. 

4. Mengamati dan melihat kembali proses pemecahan masalah matematika. 

Sementara menurut Sumarmo (2014) menyatakan bahwa indikator 

kemampuan pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Memahami masalah yang meliputi: mengidentifikasi unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan memeriksa kecukupan data untuk 

memecahkan masalah, dan menyusun model matematika. 

2. Memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah. 

3. Melaksanakan perhitungan atau mengelaborasi. 

4. Memeriksa kebenaran jawaban terhadap masalah awal. 

 

Tes kemampuan pemecahan masalah matematis menuntut siswa untuk 

memahami masalah, membuat rencana peneyelesaian, melaksanakan penyelesaian, 

dan mengecek kembali yang meliputi pembuktian jawaban itu benar dan 

menyimpulkan hasil jawaban. Penilaian untuk setiap butir soal tes pemecahan 

masalah mengacu pada indikator pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, penilaian 

untuk setiap butir soal tes kemampuan pemecahan masalah matematis mengacu pada 

indikator, antara lain: (1) mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, 

dan menyusun model matematika; (2) menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

masalah; (3) melaksanakan perhitungan; dan (4) memeriksa kebenaran jawaban 

terhadap masalah awal. 

2.1.6 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Menurut Munandar (2012), kreativitas adalah kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru, berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang ada. Kemampuan 
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berpikir kreatif merupakan suatu kegiatan untuk menemukan ide baru yang sesuai 

tujuan, dengan cara membangun ide-ide, mensistesis ide-ide tersebut dan 

menerapkannya (Siswono, 2004). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

berpikir kreatif merupakan proses berpikir yang memiliki pandangan berpikir think 

out of the box, di mana siswa memiliki ide-ide baru untuk menciptakan suatu inovasi 

dan mampu keluar dari aturan yang menutup berkembangnya proses berpikir. 

Berpikir kreatif merupakan salah satu ranah kognitif yang digambarkan dalam 

revisi taksonomi Bloom, yaitu menciptakan (create). Krathwohl (dalam Fardah 2012) 

menyebutkan bahwa: 

Create – Putting elements together to form novel, coherent whole or make an 

original product:  (1) Generating, (2) Planning, (3) Producing. 

Taksonomi Bloom tersebut kemudian direvisi Anderson (dalam Fardah, 2012) 

yang memberikan dimensi baru antara lain mengingat (remember), memahami 

(understand), menerapkan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate), 

dan menciptakan (create). Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa tujuan yang paling tinggi 

adalah menciptakan dan membutuhkan kemampuan berpikir kreatif untuk 

mencapainya.  
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Analisis faktor Guilford (dalam Munandar, 1977) mengemukakan lima sifat 

yang menjadi ciri kemampuan berpikir kreatif, yaitu: 

1. Kelancaran (fluency) adalah kemampuan untuk memproduksi banyak gagasan. 

2. Keluwesan (flexibility) adalah kemampuan untuk mengajukan bernacam-macam 

pendekatan dan jalan pemecahan terhadap masalah. 

3. Keaslian (originality) adalah kemampuan untuk melahirkan gagasan-gagasan asli 

sebagai hasil pemikiran sendiri dan tidak klise. 

4. Penguraian (elaboration) adalah kemampuan untuk menguraikan sesuatu secara 

terperinci. 

5. Perumusan kembali (redefinition) adalah kemampuan untuk mengkaji atau 

melihat kembali suatu persoalan melalui cara dan perspektif yang berbeda dengan 

apa yang sudah lazim. 

Menurut Munandar (1977), penelitian kreativitas diukur meliputi dimensi 

kognitif (berpikir kreatif), dimensi psikomotorik (keterampilan kreatif). Dimensi 

BERKREASI 

MENGEVALUASI 

MENGANALISIS 

MENGAPLIKASIKAN 

MEMAHAMI 

MENGINGAT 

LEVEL TINGGI 

LEVEL RENDAH 

Gambar 2.1 Hirarki Tingkat Berpikir 
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kognitif dari kreativitas mencakup antara lain, kelancaran, kelenturan, orisinalitas 

dalam berpikir, dan kemampuan untuk merinci (elaborasi). Selanjutnya Munandar 

(Sumarmo, 2014) merinci ciri-ciri keempat aspek sebagai berikut. Ciri-ciri fluency 

meliputi: mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, 

banyak pernyataan secara lancar, memberikan banyak cara dalam melakukan 

berbagai hal, dan memikirkan lebih dari jawaban. Ciri-ciri flexibility meliputi: 

menghasilkan gagasan, jawaban, atau pernyataan yang bervariasi, melihat suatu 

masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari banyak alternatif atau cara yang 

berbeda, dan mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Ciri-ciri originality 

meliputi: menghasilkan cara atau ungkapan yang baru dan unik, menyusun cara yang 

tidak lazim, membuat kombinasi yang tidak lazim dari bagian atau unsur-unsurnya. 

Ciri-ciri elaboration meliputi: mengembangkan suatu gagasan atau produk, merinci 

detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi hal menarik.  

Dalam penelitian ini, aspek-aspek kemampuan berpikir kreatif yang diukur 

adalah kelancaran, keluwesan, keaslian, dan kerincian. Kelancaran (fluency) adalah 

kemampuan menjawab soal matematika secara tepat dan arus pemikirannya lancar. 

Menjawab soal matematika secara tepat yang dimaksud adalah jawaban yang 

diperoleh relevan dengan masalah yang diberikan, sedangkan arus pemikiran lancar 

diharapkan agar jawaban tidak bertele-tele sesuai yang diminta sehingga diperoleh 

efisiensi waktu dalam menyelesaikan masalah. Keluwesan (flexibility) adalah 

kemampuan menjawab soal matematika melalui beragam strategi penyelesaian. 

Ragam strategi penyelesaian harus tetap mendapatkan jawaban masalah yang sesuai. 
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Jika cara yang digunakan berbeda akan tetapi tidak mengacu pada jawaban yang 

diminta, maka tidak memenuhi kriteria keluwesan. Keaslian (originality) adalah 

kemampuan menjawab soal matematika dengan menggunakan bahasa, cara, atau 

idenya sendiri. Jawaban dari masalah lebih ditekankan pada cara bagaimana siswa 

menjawab, bukan hanya sekadar mendapatkan jawaban. Kerincian (elaboration) 

adalah kemampuan menjawab secara rinci atau secara detail terhadap soal yang 

diberikan. Kerincian jawaban diharapkan bisa runtut dan koheren. 

2.1.7 Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) 

Tahapan proses kreatif, Wallas (dalam Semiawan, 1997) menyebutkan empat 

tahapan proses berpikir kreatif yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Preparation (persiapan). Seseorang berusaha untuk memahami masalah dan 

membuat persiapan awal untuk menjawab soal. 

2. Incubation (inkubasi). Pada tahap ini seseorang berhenti sejenak seakan-akan 

meninggalkan permasalahan dengan mempertimbangkan hal yang lain. 

3. Illumination (Iiluminasi). Seseorang mengaplikasikan solusi yang ditemukan 

untuk menyelesaikan masalah. 

4. Verification (verifikasi). Seseorang melakukan pengecekan kembali terhadap 

solusi dari permasalahan. Jika terjadi kesalahan maka dilakukan perbaikan dengan 

memikirkan solusi lain yang sesuai. 

Tingkat kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini adalah 

pengelompokan tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa didasarkan pada 

hasil perolehan skor siswa yang dikonversikan pada kategori atas, tengah, dan bawah. 
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2.1.8 Hubungan Pemecahan Masalah dan Berpikir Kreatif 

Otak manusia secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu otak kiri dan 

otak kanan. Otak kiri dan otak kanan mempunyai fungsi yang berbeda, namun saling 

terkait. Fungsi kedua belahan otak adalah seperti pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Fungsi Otak Kiri dan Otak Kanan Manusia 

Otak Kiri Otak Kanan 

Logis/rasional Imajinatif  

Sekuensial/sistematis Acak/tidak beraturan 

Linear  Intuitif 

Matematis  Holistik 

Teknis  Sintesis  

Konservatif  Perasaan  

Perencanaan  Kesadaran spasial 

Organization  Pengenalan bentuk/pola 

Administratif Musik/seni 

Pemecahan masalah Kepekaan warna 

Bahasa  Kreasi/daya cipta 

 Visualisasi 

 Konseptor 

 Spiritual  

Sumber: Nurhalim, S.M. (Dwijanto, 2007). 

Berdasarkan Tabel 2.2 terlihat jelas bahwa kemampuan pemecahan masalah 

dan berpikir kreatif berbeda. Meskipun demikian, terdapat keterkaitan antara berpikir 

kreatif dan pemecahan masalah. Keterkaitan itu dapat dilihat dari beberapa definisi 

kemampuan berpikir kreatif. Misalnya, Hwang et al. sebagaimana dikutip oleh 
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Mahmudi (2008) mendefinisikan kemampuan berpikir kreatif sebagai keterampilan 

kognitif untuk memberikan solusi terhadap suatu masalah atau membuat sesuatu yang 

bermanfaat atau sesuatu yang baru dari hal yang biasa. Menurut Shapiro (Mahmudi, 

2008), kemampuan berpikir kreatif sebagai proses asosiasi dan sintesis berbagai 

konsep yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sedangkan Krutetski 

(Park, 2004) memandang berpikir kreatif sebagai suatu pendekatan untuk 

menemukan solusi masalah dengan cara yang mudah dan fleksibel. Bahkan secara 

lebih tegas Nakin sebagaimana dikutip oleh Mahmudi (2008) memandang berpikir 

kreatif sebagai proses pemecahan masalah. 

Pentingnya kemampuan berpikir kreatif dalam aktivitas pemecahan masalah 

ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hwang et al. (2004). 

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul Multiple Representation Skills and 

Creativity Effects on Mathematical Problem Solving Using a Multimedia Whiteboard, 

mereka menyimpulkan bahwa kemampuan elaborasi, yang merupakan salah satu 

komponen berpikir kreatif, merupakan faktor kunci yang menstimulasi siswa untuk 

mengkreasi pengetahuan mereka dalam aktivitas pemecahan masalah. Kemampuan 

berpikir kreatif mendukung kinerja individu dalam aktivitas pemecahan masalah. 

Dwijanto (2007) mengungkapkan keterkaitan serta perbedaan antara 

kemampuan pemecahan masalah matematika dan kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Perbedaan kedua kemampuan tersebut terletak pada jenis masalah yang 

diajukan. Pada tes kemampuan pemecahan masalah, soal bersifat relatif baru bagi 

siswa dan penyelesaiannya dilakukan dengan langkah-langkah tertentu, sedangkan tes 
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kemampuan berpikir kreatif matematis, soal boleh tidak baru tetapi dapat dilakukan 

dengan beberapa cara penyelesaian dan dengan bentuk yang tidak baku. 

2.1.9 Problem Based Learning 

2.1.9.1 Pengertian Problem Based Learning 

Menurut Slameto (2003), pembelajaran matematika sangat ditentukan oleh 

strategi dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar matematika itu sendiri. 

Pembelajaran yang diduga sesuai dengan hal tersebut adalah Problem Based 

Learning (PBL). Menurut Arends (2013), PBL adalah model pembelajaran dengan 

menghadapkan siswa pada masalah yang autentik dan menarik sehingga siswa dapat 

menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan pemecahan 

masalah, dan menemukan soalusi masalah yang diberikan. PBL disusun berdasarkan 

situasi nyata yang menghindari jawaban sederhana dan menumbuhkan solusi-solusi 

yang berkembang dari pemikiran siswa. Krulik dan Rudnik (Dwijanto, 2007) 

menyatakan bahwa PBL banyak menggunakan pemecahan masalah sebagai aktivitas 

belajar dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif, menemukan 

ide-ide kreasinya, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada teman sebaya. 

Jadi PBL adalah suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata 

sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kreatif dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. 
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2.1.9.2 Karakteristik Problem Based Learning 

Menurut Barrow (Liu, 2005), karakteristik dari Problem Based Learning, yaitu: 

1. Learning is student-centered 

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai 

pusat pembelajaran. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme 

di mana siswa didorong dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. 

2. Authentic problems form the organizing focus for learning 

Masalah yang diberikan kepada siswa adalah masalah yang autentik sehingga 

siswa mampu mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam 

kehidupan nyata. 

3. New information is acquired through self-directed learning 

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan 

memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari 

sendiri dari sumbernya, baik buku maupun informasi lainnya. 

4. Learning occurs in small groups 

Pelaksanaan PBL dialkukan secara berkelompok mendiskusikan pemecahan 

masalah yang diberikan. Siswa dapat saling tukar pemikiran dalam membangun 

pengetahuan secara kolaboratif. 

5. Teachers act as facilitator 

Pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun 

demikian, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa agar mencapai 

target yang akan dicapai. 
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2.1.9.3 Sintaks Problem Based Learning 

Menurut Arends (2013), Problem Based Learning memiliki 5 tahapan utama 

dijelaskan dalam Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Fase Pembelajaran Problem Based Learning menurut Arends 

Tahap   Perilaku Guru 

Mengarahkan siswa pada 

masalah. 

Guru meninjau ulang tujuan 

pembelajaran, menjabarkan persyaratan 

logistik yang penting dan memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam kegiatan 

pemecahan masalah. 

 

Mempersiapkan siswa 

untuk belajar. 

Guru membantu siswa mendefinisikan 

dan menyusun tugas-tugas belajaryang 

terkait dengan permasalahan. 

 

Membantu penelitian 

mandiri dan kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

mengadakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

 

Mengembangkan dan 

menyajikan artefak dan 

benda pajang. 

Guru membantu siswa dalam 

merencanakan dan mempersiapkan 

artefak yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model, serta membantu 

mereka membagikan pekerjaan mereka 

dengan orang lain. 

 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan 

permasalahan. 

Guru membantu siswa untuk 

merefleksikan penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan. 

Sumber: terjemahan dari buku Learning to Teach karya Arends. 
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2.1.10 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan merupakan batas minimal nilai atau persentase keberhasilan yang 

harus dicapai dalam suatu pembelajaran. Standar ketuntasan belajar siswa ditentukan 

dari hasil hasil persentase penguasaan siswa pada kompetensi dasar dalam suatu 

materi tertentu. Kriteria ketuntasan belajar setiap kompetensi dasar berkisar antara 0-

100%. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006), idealnya masing-masing 

indikator mencapai 75%. Sekolah dapat menetapkan sendiri kriteria ketuntasan 

belajar sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Ketuntasan belajar siswa 

ditentukan oleh kriteria ketuntasan minimal yang dibuat peneliti. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan akan dilihat dari ketuntasan secara klasikal. 

Batas minimal nilai yang harus diperoleh siswa untuk dapat dikatakan tuntas adalah 

70.  Kriteria ketuntasan yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah kriteria 

ketuntasan klasikal, yaitu lebih dari 75% siswa mencapai lebih dari sama dengan 70. 

2.1.11 Tinjauan Materi Lingkaran Kelas VIII 

Materi lingkaran merupakan salah satu pokok bahasan Kurikulum 2013 yang 

diberikan pada kelas VIII semester genap. Beberapa sub bab bahsan yang diuraikan 

dalam pokok bahasan lingkaran kelas VIII dalam penelitian ini, diantaranya unsur-

unsur lingkaran, keliling dan luas lingkaran. Unsur-unsur lingkaran, antara lain: titik 

pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, busur lingkaran, tali busur 

lingkaran, tembereng, juring, dan apotema.  
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Kompetensi Inti: 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata. 

Kompetensi Dasar: 

3.6 Memahami unsur, keliling, dan luas lingkaran. 

Indikator: 

3.6.1 Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran 

3.6.2 Memahami hubungan antar unsur-unsur pada lingkaran. 

3.6.3 Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan unsur-unsur lingkaran. 

3.6.4 Menentukan keliling dan luas lingkaran. 

3.6.5 Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keliling dan luas lingkaran. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Pemecahan masalah merupakan salah satu dari komponen matematika yang 

penting dalam pembelajaran yang berkaitan dengan tahap menyelesaikan masalah. 

Hal ini disebabkan karena kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari masalah. 

Sehingga manusia perlu mencari solusi agar tidak dikalahkan dengan kehidupan. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu bentuk kemampuan 

berpikir matematika tingkat tinggi karena dalam kegiatan pemecahan masalah 

terangkum kemampuan matematika lainnya seperti penerapan aturan pada masalah 

yang tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasikan pemahaman konsep maupun 
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komunikasi matematika. secara garis besar langkah-langkah pemecahan masalah 

menurut Polya (1973) yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian 

masalah, melaksanakan rencana penyelesaian, dan melihat kembali. 

Terdapat keterkaitan antara pemecahan masalah dan berpikir kreatif. 

Kreativitas siswa sangat dibutuhkan dalam memecahkan suatu masalah. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hwang et al. (2007). Berdasarkan 

penelitiannya yang berjudul Multiple Representation Skills and Creativity Effects on 

Mathematical Problem Solving Using a Multimedia Whiteboard, mereka 

menyimpulkan bahwa kemampuan elaborasi, yang merupakan salah satu komponen 

berpikir kreatif, merupakan faktor kunci yang menstimulasi siswa untuk mengkreasi 

pengetahuan mereka dalam aktivitas pemecahan masalah. Kemampuan berpikir 

kreatif mendukung kinerja individu dalam aktivitas pemecahan masalah. Sehingga 

dengan kemampuan berpikir kreatif yang mumpuni, siswa diharapkan mampu 

menjadi problem solver matematika yang handal. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis memiliki empat aspek yaitu 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), dan kerincian 

(elaboration). Sedangkan berpikir kreatif diklasifikasikan dalam tingkatan yang 

hirarki. Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) dalam penelitian ini adalah 

TKBK Atas, Tengah, dan Bawah. Jenis masalah yang mempunyai potensi untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa adalah masalah atau soal open-

ended. Masalah open-ended memicu siswa untuk secara kreatif mengeksplorasi berbagai 

cara atau solusi dari masalah tersebut. 
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Berdasarkan alasan yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. Hal ini diharapkan bisa mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah matematika ditinjau dari tingkat kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed methods. Penelitian 

ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk 

penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian 

kualitatif. Menurut Creswell (2003), penelitian campuran merupakan pendekatan 

penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif 

dengan metode kualitatif untuk digunakan bersama-sama dalam suatu kegiatan 

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, dan objektif. 

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menentukan 

kelompok TKBK siswa dan menghitung ketuntasan belajar siswa serta menghitung 

korelasi antara kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis 

kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dari kemampuan berpikir 

kreatif siswa. Hal tersebut berarti untuk mengelompokkan TKBK siswa berdasarkan 

hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Sedangkan untuk menganalisis 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari kemampuan berpikir 

kreatif mengacu pada naskah hasil wawancara dan analisis peneliti berkaitan dengan 

data hasil wawancara. 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini rencananya dilaksanakan pada bulan 19 Februari hingga 7 Maret 

2016 yang bertempat di SMP Negeri 5 Semarang. Alamatnya di Jalan Sultan Agung 

No.9, Cindiasari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 50252. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek kelas dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri 5 

Semarang, yang diberikan tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Pengelompokan TKBK siswa 

didasarkan pada hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis. Selanjutnya dipilih 

enam siswa yang dipilih dari masing-masing TKBK dua subjek penelitian. 

Sedangkan cara pengambilan subjek penelitian dalam penelitian ini dengan cara 

purposive sample (sampel yang bertujuan) yang dipilih berdasarkan tujuan yang 

hendak dicapai yaitu mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Subjek dipilih dengan 

mempertimbangkan penjelasan guru mengenai kemampuan siswa mengemukakan 

pendapat. 

3.4 Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang dipilih adalah subjek penelitian yang dapat 

memberikan informasi sebanyak mungkin dalam penelitian ini. Penentuan subjek 

penelitian ini didasari dengan menggunakan instrumen tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis. 
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Selanjutnya dari data hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang 

diperoleh akan digunakan untuk mengelompokan subjek penelitian berdasarkan 

tingkat kemampuan berpikir kreatifnya. Pengelompokan tingkat kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa didasarkan pada hasil perolehan skor siswa yang 

dikonversikan pada kategori atas, tengah, dan bawah. Pada kategorian siswa dengan 

masing-masing tingkat berpikir kreatif adalah sebagai berikut: 

a) TKBK Atas  :    ̅       

b) TKBK Tengah  :  ̅        ̅     

c) TKBK Bawah  :    ̅     

Keterangan: 

   : nilai yang diperoleh siswa 

 ̅  : rata-rata kelas 

    : simpangan baku 

Sumber: modifikasi dari Eganinta 

3.5 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data ini merupakan data tertulis yang 

berasal dari hasil pekerjaan siswa pada tes kemampuan berpikir kreatif matematis dan 

kemampuan pemecahan masalah matematika, serta hasil wawancara dengan siswa 

yang menjadi subjek penelitian. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian adalah sebagai berikut. 

3.6.1 Metode Observasi 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara teliti terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

matematika dalam setting PBL. Instrumen yang  digunakan yaitu berupa lembar 

observasi aktivitas siswa. Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

siswa yang aktif dan dapat berkomunikasi dengan lancar guna memilih subjek 

penelitian. 

3.6.2 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Teknik dokumentasi 

pada penelitian ini menggambarkan secara nyata mengenai situasi pembelajaran, 

meliputi RPP, hasil pekerjaan siswa, video serta foto pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. Metode dokumentasi untuk mengumpulkan data kemampuan berpikir kreatif 

dari siswa yang menjadi sampel penelitian.  

3.6.3 Metode Tes 

Tes merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan (Arikunto, 2013). Metode tes ini digunakan untuk mendapatkan data 
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mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa. Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

uraian pada materi lingkaran. 

3.6.4 Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2007). 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung 

mengenai kemampuan pemecahan masalah siswa.  

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

terstruktur, wawancara semi terstruktur menurut Sugiyono (2012) dalam 

pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan serta lebih terbuka, di 

mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.  

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dalam pelaksanaan 

wawancara. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian dengan menggunakan 

audio recorder sebagai alat perekam, sehingga hasil wawancara menunjukkan 

keabsahan data dan dapat diorganisir dengan baik untuk analisis selanjutnya. 

Wawancara dilakukan satu persatu sehingga peneliti lebih mudah menyimpulkan 

kemampuan pemecahan masalah setiap siswa dalam menyelesaikan butir soal pada 

materi lingkaran. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

3.8.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes pada penelitian ini merupakan tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan tes kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIII G 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

Melihat latar subjek  

Pelaksanaan tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis  

Menyiapkan instrumen tes kemampuan berpikir kreatif matematis, tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika, dan  instrumen wawancara  

Validasi Instrumen  

Pelaksanaan tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika  

Analisis ketuntasan 

belajar siswa 

Pengelompokan kategori tingkat Kemampuan berpikir 

kreatif: TKBK Atas, TKBK Tengah, dan TKBK Bawah 

Penentuan Subjek Terpilih dari setiap TKBK  

Pelaksanaan wawancara subjek terpilih 

Analisis Data 

Penarikan kesimpulan 

Pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL  
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pada materi lingkaran. Adapun kisi-kisi, soal tes, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran tes kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat pada Lampiran 29, Lampiran 

30, dan Lampiran 31. Sedangkan kisi-kisi, soal tes, kunci jawaban dan pedoman 

penskoran tes kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat pada Lampiran 32, 

Lampiran 33, dan Lampiran 34. 

3.8.1 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam melakukan wawancara 

kepada subjek penelitian setelah menyelesaikan tes kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan tes kemampuan pemecahan masalah matematika yang diberikan. 

Pedoman wawancara ini bersifat semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur 

menurut Sugiyono (2012) dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan serta lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya. 

3.9 Analisis Instrumen Tes 

Sebelum instrumen tes digunakan pada penelitian, instrumen tes diujicobakan 

terlebih dahulu. Uji coba tes tersebut dilakukan untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya beda. Uji coba instrumen tes dalam penelitian 

ini adalah uji coba instrumen dengan cara memberikan tes kepada kelompok yang 

bukan sampel penelitian, melainkan sampel lain yang masih satu populasi. Uji coba 
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instrumen tes dilakukan untuk mengetahui soal nomor berapa saja yang dapat 

digunakan melalui serangkaian uji instrumen sebagai berikut. 

3.9.1 Validitas 

Anderson, sebagaimana dikutip oleh Arikunto (2013), mengungkapkan bahwa 

sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. 

Pada penelitian ini, untuk mengetahui validitas butir soal, digunakan rumus korelasi 

product moment, sebagai berikut. 

    
             

√                        
 

(Arikunto, 2013) 

Dengan: 

    = koefisien korelasi antara variabel   dengan variabel   

  = banyaknya peserta tes 

   = jumlah skor per item 

   = jumlah skor total 

    = jumlah kuadrat skor item 

    = jumlah kuadrat skor total 

 

Setelah diperoleh nilai    , selanjutnya nilia     dibandingkan dengan nilai   

pada tabel product moment dengan     . Jika            maka butir soal 

tersebut dikatakan valid (Arikunto, 2013). Berdasarkan hasil uji coba soal tes 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang telah dilaksanakan diperoleh nilai        

untuk      dan taraf signifikan      adalah 0,361. Pada analisis ujicoba tes 
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kemampuan berpikir kreatif matematis dari 8 butir soal uraian terdapat 7 butir soal 

valid dan 1 soal tidak valid. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

19. 

Sementara itu, berdasarkan hasil uji coba soal tes kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang telah dilaksanakan diperoleh nilai        untuk      dan 

taraf signifikan      adalah 0,355. Pada analisis ujicoba tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika dari 4 butir soal uraian semuanya valid. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25. 

3.9.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dikatakan 

memiliki taraf kepercayaan tinggi apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajeg memberikan 

data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2013). Reliabilitas tes pada penelitian 

ini diukur dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut. 

    *
 

   
+ [  

   
 

  
 ] 

Dengan rumus varians     : 

   
    

     

 
 

 

                 

Keterangan: 

     : reliabilitas yang dicari 

   : banyaknya butir soal 

   
  : jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 
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  : varians total  

   : skor tiap butir soal 

   : jumlah skor butir soal 

    : jumlah kuadrat butir soal 

  :banyaknya subjek uji coba 

 

Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah setelah didapat koefisien korelasi 

yaitu     kemudian dikonsultasikan dengan tabel r product moment dengan taraf 

signifikansi     , dan jika             maka item tes yang diujicobakan tersebut 

reliabel. Berdasarkan hasil uji coba soal tes kemampuan berpikir kreatif matematis 

yang telah dilaksanakan diperoleh nilai        untuk      dan taraf signifikan 

     adalah 0,361. Dari hasil analisis hasil uji coba soal tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis diperoleh          . Karena hasil           , maka dapat 

disimpulkan bahwa soal-soal uraian uji coba tes berpikir kreatif berkriteria reliabel. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20. 

Sementara itu, berdasarkan hasil uji coba soal tes kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang telah dilaksanakan diperoleh nilai        untuk      dan 

taraf signifikan      adalah 0,355. Dari hasil analisis hasil uji coba soal tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika diperoleh          . Karena hasil 

          , maka dapat disimpulkan bahwa soal-soal uraian uji coba tes kemampuan 

pemecahan masalah berkriteria reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 26. 
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3.9.3 Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang tidak pandai 

(berkemampuan rendah). Bagi soal yang dapat dijawab benar oleh siswa pandai 

maupun bodoh, maka soal tersebut termasuk tidak baik karena tidak mempunyai daya 

pembeda (Arikunto, 2013). Semakin tinggi daya pembeda suatu butir soal, semakin 

mampu butir soal tersebut membedakan siswa yang pandai dan yang kurang pandai. 

Teknik yang digunakan adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata 

(mean) yaitu antara rata-rata dari kelompok atas dengan rata-rata dari kelompok 

bawah untuk tiap-tiap item. 

Menurut Zulaiha (2008), daya pembeda soal uraian diperoleh melalui 

perhitungan dengan rumus: 

   
           

  
 

Keterangan : 

    : daya pembeda soal uraian 

      : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

      : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

    : skor maksimum yang ada pada pedoman skor 

 

Soal dikatakan baik atau diterima apabila soal tersebut memiliki daya 

pembeda soal diatas 0,25 karena soal tersebut dapat membedakan kelompok siswa 
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yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah. Berikut ini Tabel 3.1 kriteria 

daya pembeda soal menurut Zulaiha (2008): 

Tabel 3.1 Kriteria Daya Pembeda 

Kriteria Daya Pembeda Kategori 

        Diterima 

          Diperbaiki 

     Ditolak 

 

Berdasarkan perhitungan daya pemebeda soal uji coba tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis diperoleh 4 soal dengan kriteria bisa diterima yaitu Nomor 

2, 5, 6, dan 8. Serta ada 4 soal dengan kriteria harus diperbaiki dahulu sebelum 

digunakan yaitu Nomor 1, 2, 4, dan 7. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 21. 

Sementara itu, berdasarkan perhitungan daya pemebeda soal uji coba tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika diperoleh 2 soal dengan kriteria 

diterima yaitu Nomor 2 dan 3. Serta ada 2 soal dengan kriteria diperbaiki dahulu 

sebelum digunakan yaitu Nomor 1 dan 4. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 27. 

3.9.4 Tingkat Kesukaran 

Ditinjau dari segi kesukaran, soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah dan tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan 

menyebabkan siswa menjadi putusasa dan tidak mempunyai semangat untuk 



51 
 

 
 

mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index) dan indeks kesukaran 

ini menunjukkan taraf kesukaran soal (Arikunto, 2013). Menurut Zulaiha (2008), 

untuk menghitung harga indeks kesukaran pada soal uraian dapat digunakan rumus 

berikut: 

   
    

  
 

Keterangan: 

    : taraf kesukaran soal uraian 

     : rata-rata skor siswa 

   : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran 

 

Tingkat kesukaran dibagi menjadi 3 kategori yaitu soal sukar,soal sedang, dan soal 

mudah. Berikut ini Tabel 3.2 kriteria taraf kesukaran soal. 

Tabel 3.2 Kriteria Taraf Kesukaran 

Kriteria Taraf Kesukaran Kategori 

       Sukar 

           Sedang 

       Mudah 

Berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran soal uji coba tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis diperoleh 6 soal dengan kriteria sedang yaitu soal Nomor 

1, 2, 5, 6, 7, 8 dan 2 soal dengan kriteria sukar yaitu soal Nomor 2, 3. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22. 
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Sementara itu, berdasarkan perhitungan tingkat kesukaran soal uji coba tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika diperoleh 2 soal dengan kriteria sukar 

yaitu soal Nomor 1 dan 2, serta 1 soal berkriteria sedang yaitu Nomor 4. Dan ada 1 

soal dengan kriteria mudah yaitu soal Nomor 3. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 28. 

3.10 Teknik Analisis Data 

3.10.1 Validasi Data 

3.10.1.1 Validasi Lembar Pengamatan Kinerja Guru 

Lembar Pengamatan Kinerja Guru merupakan instrumen untuk memperoleh 

deskripsi tentang pelaksanaan proses pembelajaran dalam setting problem based 

learning. Instrumen ini terdiri dari 20 indikator untuk mengukur kinerja guru dalam 

pembelajaran. Sebelum divalidasi, lembar pengamatan kinerja guru mengalami 

perbaikan dengan mempertimbangkan saran dan komentar dari validator. 

Penilaian validasi lembar pengamatan kinerja guru menggunakan skala 

penilaian yang terdiri dari 4 kategori, yaitu kurang baik (skala 1), cukup baik (skala 

2), baik (skala 3), dan sangat baik (skala 4). Rentang skor validasi yang digunakan 

disesuaikan dengan jumlah indikator penilaian yang tersaji pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Rentang Skor Validasi Lembar Pengamatan Kinerja Guru 

Rentang Skor Nilai 

   Jumlah Skor    Tidak baik 

   Jumlah Skor     Kurang Baik 

     Jumlah Skor     Baik 

     Jumlah Skor     Sangat baik 
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Aspek penilaian lembar pengamatan kinerja guru dalam setting Problem 

Based Learning terdiri dari tujuh indikator. Hasil validasi lembar pengamatan kinerja 

guru tersaji pada Tabel 3.4 sebagai berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Validasi Lembar Pengamatan Kinerja Guru 

No. Kode 

Validator 

Jumlah Skor 

Validator 

Kriteria 

1. V001 25 Baik 

2. V002 24 Sangat Baik 

 Skor akhir 24,5 Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil validasi lembar pengamatan kinerja guru dalam setting 

Problem Based Learning, V001 memberikan skor sebesar 25 yang berarti lembar 

pengamatan kinerja guru dalam kriteria baik. Kemudian, V002 memberikan skor 

sebesar 24 yang berarti lembar pengamatan kinerja guru dalam kriteria sangat baik. 

Kesimpulan, berdasarkan skor akhir sebesar 24,5 diperoleh bahwa instrumen lembar 

pengamatan kinerja guru dalam kriteria sangat baik. 

3.10.1.2 Validasi Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa merupakan instrumen yang digunakan 

untuk mendeskrisikan pelaksanaan proses pembelajaran dalam setting Problem Based 

Learning. Instrumen ini memuat beberapa indikator untuk mengukur aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. Sebelum divalidasi, lembar pengamatan aktiitas siswa ini 

mengalami beberapa perbaikan oleh validator. 

Penilaian validasi lembar pengamatan aktivitas siswa menggunakan skala 

penilaian yang terdiri dari empat kategori, yaitu kurang baik (skala 1), cukup baik 
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(skala 2), baik (skala 3), dan sangat baik (skala 4). Rentang skor validasi yang 

digunakan disesuaikan dengan jumlah indikator penilaian seperti pada penilaian 

lembar pengamatan kinerja guru yang tersaji pada Tabel 3.3. 

Aspek penilaian lembar pengamatan aktivitas siswa meliputi tujuh indikator. 

Hasil validasi lembar pengamatan aktivitas siswa dengan tujuh indikator tersaji pada 

Tabel 3.5 berikut. 

Tabel 3.5 Hasil Validasi Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa 

No. Kode 

Validator 

Jumlah Skor 

Validator 

Kriteria 

1. V001 23 Sangat baik 

2. V002 22 Sangat Baik 

 Skor akhir 22,5 Sangat Baik 

 

Berdasarkan hasil validasi lembar pengamatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran setting Problem Based Learning, V001 memberikan penilaian dengan 

jumlah skor 23 yang berarti lembar pengamatan aktivitas siswa masuk dalam kategori 

baik. Kemuadian, V002 memberikan penilaian dengan jumlah skor 22 yang berarti 

lembar pengamatan aktivitas siswa masuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan 

perolehan skor akhir sebesar 22,5 dapat disimpulkan bahwa penilaian instrumen 

lembar pengamatan aktivitas siswa dalam kriteria sangat baik. 

3.10.1.3 Validasi Data Instrumen Tes  

Instrumen tes berpikir kreatif dan pemecahan masalah matematika 

dikonsultasikan dan divalidasi oleh dua orang ahli dan satu orang praktisi. Yang 

dimaksud ahli adalah dosen pendidikan matematika (dua orang) dan yang dimaksud 
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praktisi adalah guru matematika SMP Negeri 5 Semarang. Pemilihan guru dan dosen 

sebagai validator instrumen ini lebih menekankan pada tanggapan maupun komentar 

yang berkaitan dengan kesesuaian konten dan isi materi matematika. 

Penilaian Tes Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah 

menggunakan skala penilaian yang terdiri dari lima kategori, yaitu tidak sesuai (skala 

1), kurang sesuai (skala 2), cukup sesuai (skala 3), sesuai (skala 4), dan sangat sesuai 

(skala 5). Penilaian Tes Kemampuan Berpikir Kreatif dan Pemecahan Masalah 

meliputi materi, konstruksi, dan bahasa yang masing-masing dijelaskan ke dalam 

indikator. Hasil validasi Tes Kemampuan Pemacahan Masalah tersaji pada Tabel 3.6 

berikut. 

Tabel 3.6 aspek Penilaian Validasi Instrumen Tes Pemecahan Masalah 

No. Kode 

Validator 

Rata-rata 

Skor 

Total Skor Kriteria 

1. V001 3,9 63 Valid 

2. V002 3,8 61 Valid 

3 V003 3,7 60 Valid 

Skor Akhir 3,8 Valid 

 

Sedangkan hasil validasi instrument tes berpikir kreatif tersaji pada Tabel 

3.7 berikut. 

Tabel 3.7 aspek Penilaian Validasi Instrumen Tes Berpikir Kreatif 

No. Kode 

Validator 

Rata-rata 

Skor 

Total Skor Kriteria 

1. V001 3,8 61 Valid 

2. V002 3,87 62 Valid 

3 V003 3,7 60 Valid 

Skor Akhir 3,8 Valid 
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Adapun kriteria penilainnya terdiri dari empat kategori sebagai berikut. 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Keterangan  ̅ : Rata-rata Skor 

Berdasarkan perolehan rata-rata skor akhir instrument tes berpikir kreatif dan 

pemecahan masalah yaitu sebesar 3,8 menunjukkan bahwa instrumen valid yaitu 

dapat digunakan dengan sedikit revisi. Peneliti melakukan perbaikan sesuai saran dari 

validator. 

3.10.1.4 Validasi Data Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan instrumen 

yang digunakan untuk memperoleh deskripsi perencanaan pembelajaran dalam 

setting problem based learning. Sebelum RPP divalidasi, RPP mengalami perbaikan 

sesuai saran dan komentar dari validator. Penilaian validasi RPP menggunakan 

penilaian yang meliputi perumusan tujuan pembelajaran, isi yang disajikan, bahasa, 

dan waktu. Hasil validasi instrumen RPP dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut ini 

Tabel 3.8 Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

No. Kode 

Validator 

Rata-rata 

Skor 

Total Skor Kriteria 

1. V001 3,69 48 Valid 

2. V002 3,77 49 Valid 

Skor Akhir 3,73 Valid 

 

Adapun kriteria penilainnya terdiri dari empat kategori sebagai berikut. 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 
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   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Keterangan  ̅ : Rata-rata Skor 

Berdasarkan hasil validasi RPP, diketahui bahwa V001 memberikan rata-

rata skor sebesar 3,69 yang berarti RPP masuk dalam kategori valid yaitu dapat 

digunakan dengan sedikit revisi. Kemudian V002 memberikan rata-rata skor sebesar 

3,77 yang berarti RPP masuk dalam kategori sangat valid yaitu dapat digunakan 

tanpa  revisi. Berdasarkan perolehan rata-rata skor akhir yaitu sebesar 3,73 

menunjukkan bahwa instrumen RPP valid yaitu dapat digunakan dengan sedikit 

revisi. 

3.10.1.5 Validasi Data Instrumen Wawancara 

Penyusunan instrumen pedoman wawancara diawali dengan mempelajari 

dan mengkaji teori-teori tahap pemecahan masalah yang dijadikan pedoman dalam 

menyusun pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun didasarkan pada tujuan 

untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika jika ditinjau dari 

tingkat berpikir kreatif. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian secara satu 

persatu, sehingga peneliti mendapatkan data untuk dianalisis. Instrumen wawancara 

ini selanjutnya divalidasi oleh ahli yang terdiri atas dua orang. Yang dimaksudkan 

ahli dalam hal ini adalah dosen pendidikan matematika. dipilihnya dosen karena 

dosen dipandang sebagai pakar dan praktisi yang telah ahli dan berpengalaman dalam 

mengembangkan instrumen penelitian. 
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Pedoman wawancara dinilai berdasarkan sepuluh indikator. Hasil validasi 

pedoman wawancara dipaparkan pada Tabel 3.9 berikut ini. 

Tabel 3.9 Hasil Validasi Pedoman Wawancara 

No. Kode 

Validator 

Rata-rata 

Skor 

Total Skor Kriteria 

1. V001 3,6 36 Valid 

2. V002 3,7 37 Valid 

Skor Akhir 3,65 Valid 

Adapun kriteria penilainnya terdiri dari empat kategori sebagai berikut. 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Keterangan  ̅ : Rata-rata Skor 

Berdasarkan hasil validasi pedoman wawancara, diketahui bahwa V001 

memberikan rata-rata skor sebesar 3,6 yang berarti pedoman wawancara masuk 

dalam kategori valid yaitu dapat digunakan dengan sedikit revisi. Kemudian V002 

memberikan rata-rata skor sebesar 3,7 yang berarti pedoman wawancara masuk 

dalam kategori valid yaitu dapat digunakan dengan sedikit revisi. Berdasarkan 

perolehan rata-rata skor akhir yaitu sebesar 3,65 menunjukkan bahwa instrumen 

pedoman wawancara valid yaitu dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

3.10.2 Analisis Ketuntasan Belajar 

Analisis kuantitatif untuk menganalisis ketuntasan belajar kemampuan 

pemecahan masalah matematika dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Data kuantitatif hasil belajar siswa secara kalsikal dan individual ditentukan oleh uji 
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ketuntasan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika dan tes kemampuan 

berpikir kreatif matematis. 

Untuk mengetahui apakah hasil belajar kemampuan berpikir kreatif matematis 

dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa mencapai ketuntasan klasikal 

atau tidak, maka akan dilakukan uji ketuntasan hasil tes sebagai berikut. 

1. Merumuskan hipotesis 

           (proporsi ketuntasan hasil  tes kurang dari atau sama dengan 75%) 

           (proporsi ketuntasan hasil  tes lebih dari 75%) 

2. Menentukan taraf signifikan yang dalam penelitian ini diambil taraf signifikan 

sebesar 5%. 

3. Melakukan perhitungan statistik 

  
 

 
   

√        

 

  

Keterangan: 

   : nilai   hitung; 

   : banyaknya siswa yang tuntas; 

   : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan; 

   : jumlah seluruh siswa 

4. Kriteria   

Tolak    jika          dan pada hal lainnya terima    (Sudjana, 2002). 

Sedangkan untuk mengetahui apakah hasil belajar kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa mencapai 
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ketuntasan secara individual atau tidak, maka akan dilakukan uji ketuntasan hasil tes 

sebagai berikut. 

1. Merumuskan hipotesis 

         (rata-rata hasil tes siswa belum mencapai ketuntasan individual) 

         (rata-rata hasil tes telah mencapai ketuntasan individual) 

2. Menentukan taraf signifikan yang dalam penelitian ini diambil taraf signifikan 

sebesar 5%. 

3. Melakukan perhitungan statistik 

  
 ̅   

 

√ 

  

  

Keterangan: 

  : nilai   hitung; 

 ̅  : rata-rata kelas penelitian; 

   : nilai ketuntasan individual minimal yang telah ditentukan; 

   : jumlah seluruh siswa 

4. Kriteria   

Tolak    jika               dan pada hal lainnya terima    (Sudjana, 2002). 

3.10.3 Analisis Korelasi antara Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Untuk mengetahui koefisien korelasi antara kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematika dengan banyaknya 

kumpulan data (       yaitu digunakan rumus 
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√     
       

       
       

  

  

(Sudjana, 2002). 

3.10.4 Analisis Data Hasil Wawancara 

Setelah melakukan pengoreksian pada pekerjaan tes kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa, selanjutnya peneliti mengklasifikasikan setiap siswa ke 

dalam masing-masing kelompok TKBK mereka. Peneliti kemudian menentukan dua 

siswa dari setiap kelompok TKBK untuk diwawancarai terkait tahapan berpikir dalam 

mengerjakan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Semua informasi dari 

hasil wawancara dikumpulkan sebelum dianalisis lebih lanjut. 

3.10.5 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Reduksi dilakukan agar peneliti akan mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya jika diperlukan. Semua data yang berhasil dikumpulkan peneliti 

selanjutnya direduksi untuk memperoleh data yang diperlukan dan membuang data 

yang tidak diperlukan. 

3.10.6 Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan lain-lain. Melalui penyajian 
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data ini, data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini, data tentang perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian, dan hambatan yang dialami oleh subjek penelitian akan 

disajikan dalam bentuk tabel.  

Dengan menyajikan data, akan mempermudah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami itu. 

Selanjutnya, menurut Miles dan Huberman dalam mendisplay data disarankan selain 

menggunakan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, jaringan kerja dan chart 

(Sugiyono, 2012). Setelah direduksi, data yang didapatkan peneliti kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel. 

3.10.7 Menarik Simpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga diteliti agar menjadi 

jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. Hasil yang diperoleh dalam seluruh proses analisis 

selanjutnya disimpulkan secara deskriptif komparatif dengan melihat data-data 

temuan yang ditemukan selama proses penelitian. 

3.11 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data yang 

telah didapatkan. Keabsahan data menurut Moleong (2007) adalah bahwa setiap 
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keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) menyediakan 

dasar agar hal itu dapat diterapkan; (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat 

dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan 

keputusan-keputusannya. Selanjutnya Moleong (2007), untuk menentukan keabsahan 

temuan ada beberapa teknik pemeriksaan yaitu : (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) 

ketekunan/keajegan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) 

kecukupan referensi, (6) kajian kasus negatif, (7) pengecekan anggota. 

Meskipun terdapat 7 teknik yang dapat digunakan untuk menentukan 

keabsahan data, uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007). Dalam Moleong (2007), 

terdapat 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai diantaranya 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Dalam penelitian ini, triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil wawancara dan data hasil pekerjaan siswa. 



64 
 

BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian  

4.1.1 Data Kualitas Pembelajaran Model Problem Based Learning 

Pembelajaran dalam setting Problem Based Learning dapat dikatakan 

berkualitas apabila data yang diperoleh pada perencanaan dan pengajaran memiliki 

kriteria minimal baik, serta pada evaluasi memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang ditetapkan. Hasil penilaian kualitas pembelajaran dalam setting Problem 

Based Learning untuk masing-masing aspek tersaji pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Kualitas Pembelajaran dalam setting Problem Based 

Learning 

 Perencanaan Pengajaran Evaluasi 

 Silabus RPP Kinerja 

Guru 

Aktivitas 

Siswa 

Tes 

Formatif 

Kerja 

Kelompok 

Rata-

rata 

Nilai 

27,5 3,73 86,77 86,62 76,2 82,4 

Kriteria Sangat 

baik 

Valid  Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

85,3% 

memenuhi 

KKM 

100% 

memenuhi 

KKM 

 

4.1.1.1 Data Perencanaan 

Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan cara membuat perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibuat peneliti adalah silabus dan RPP. 

Penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang dimaksudkan untuk mengukur 
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kelayakan atau kevalidan perangkat sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran yang telah dibuat kemudian divalidasi oleh validator. 

Validator dalam perangangkat pembelajaran ini adalah dua dosen dari jurusan 

matematika Universitas Negeri Semarang. Nama validator tersaji dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Data Validator Perangkat Pembelajran dalam setting Problem Based 

Learning 

No. Kode Validator Nama Validator 

1. V001 Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

2. V002 Dr. Dwijanto, M.S. 

 

Penilaian yang diberikan validator mengacu pada skala penilaian. Skala 

penilaian yang digunakan dalam penelian ini memuat empat kategori, yaitu: kurang 

baik (1), cukup baik (2), baik (3), sangat baik (4). 

Semua data hasil penilaian dianalisis berdasarkan skor akhir untuk masing-

masing indikator yang diperoleh dari rata-rata hasil skor yang diberikan oleh 

validator. Pendeskripsian skor akhir yang digunakan beserta kriteria penilaian dengan 

  adalah nilai rata-rata skor dari kedua validator dapat dilihat di bawah ini. 

      : kurang baik 

        : cukup baik 

        : baik 

        : sangat baik 

 

4.1.1.1.1 Data Hasil Validasi Silabus 

Silabus yang dibuat memuat beberapa komponen yang terdiri dari: (1) 

identitas silabus, (2) kompetensi inti, (3) kompetensi dasar, (4) materi pokok, (5) 

pembelajaran, (6) penilaian, (7) alokasi waktu, dan (8) sumber belajar. Silabus 
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divalidasi oleh validator dengan memperhatikan empat aspek penilaian, yaitu: (1) 

kelengkapan komponen silabus, (2) teknik penilaian, (3) bahasa, dan (4) waktu. 

Rentang skor yang digunakan pada lembar validasi silabus disesuaikan dengan 

kriteria penilaian seperti pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Rentang Skor Penilaian Lembar Validasi Silabus 

Rentang Skor Kriteria 

0 ≤ Jumlah skor < 8 Tidak baik 

8 ≤ Jumlah skor < 16 Kurang baik 

16 ≤ Jumlah skor < 24 Baik 

24 ≤ Jumlah skor < 32 Sangat baik 

 

Tabel 4.4 Hasil Perolehan Nilai Validasi Silabus 

No

. 
Aspek yang Dinilai 

Perolehan Skor Rata-

rata V001 V002 

1. Kejelasan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar. 

4 3 3,5 

2. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran 

model Problem Based Learning kelas VIII. 

3 3 3 

3. Ketetapan penjabaran kompetensi dasar ke 

dalam indikator. 

3 3 3 

4. Kesesuaian teknik penilaian yang digunakan 

dalam pembelajaran model Problem Based 

Learning kelas VIII. 

3 4 3,5 

5. Kelengkapan contoh instrumen evaluasi. 4 3 3,5 

6. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD. 4 4 4 

7. Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

3 4 3,5 

8. Kesesuaian alokasi yang digunakan dengan 

proporsi SK, KD, materi ajar, dan kegiatan 

pembelajaran. 

4 3 3,5 

 Skor Akhir 28 27 27,5 
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Validator memberikan penilaian dengan mengacu pada skala penilaian untuk 

memperoleh skor total pada empat aspek yang akan dinilai. Dari perolehan skor maka 

peneliti dapat mendeskripsikan perangkat pembelajaran yng telah dibuat. Hasil 

perolehan nilai dari masing-masing validator pada penilaian silabus tersaji pada Tabel 

4.4. Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh bahwa V001 memberikan penilaian silabus 

dengan skor 28 yang berarti silabus dalam kriteria sangat baik. Kemuudian, V002 

memberikan penilaian terhadap silabus dengan total skor 27 yang berarti silabus 

mempunyai kriteria sangat baik. Perolehan skor akhir penilaian silabus sebesar 27,5 

berarti silabus layak digunakan dan dapat mendukung perencanaan pembalajaran 

karena dalam kriteria sangat baik. 

4.1.1.1.2 Data Hasil Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat terdiri dari beberapa 

komponen, yaitu: (1) Identitas, (2) kompetensi inti, (3) kompetensi dasar dan 

indikator pencapaian kompetensi, (4) tujuan pembelajaran, (5) materi pembelajaran, 

(6) model dan pendekatan pembelajaran, (7) media, alat, dan sumbber belajar, (8) 

langkah-langkah pembelajaran, dan (9) penilaian. Sebelum RPP di validasi, RPP 

mengalami perbaikan sesuai saran dan komentar dari validator. RPP divalidasi 

validator dengan memperhatikan empat aspek penilaian. Pemberian nilai mengacu 

pada skala penilaian yang telah ditentukan. Rentang skor yang digunakan disesuaikan 

dengan jumlah indikator yang digunakan untuk menilai RPP. Rentang rata-rata skor 

pada lembar validasi RPP terdapat pada Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Rentang Rata-rata Skor Penilaian Lembar Validasi RPP 

Rentang Rata-rata Skor Kriteria 

      Tidak valid 

      Kurang valid 

      Valid 

      Sangat valid 

 

Keterangan untuk kriteria dari masing-masing rentang rata-rata skor yaitu, (1) 

tidak valid berarti RPP belum dapat digunakan, (2) kurang valid berarti dapat 

digunakan dengan banyak revisi, (3) valid berarti dapat digunakan dengan sedikit 

revisi, dan (4) sangat valid berarti dapat digunakan tanpa revisi. Hasil perolehan skor 

pada penilaian validasi RPP tersaji pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Validasi RPP 

No. Aspek yang Dinilai Perolehan Skor Skor 

Akhir V001 V002 

1. Adanya kesesuaian antara kompetensi 

inti dengan kompetensi dasar. 

4 4 4 

2. Kesesuaian Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar dengan tujuan 

pembelajaran. 

4 4 4 

3. Ketepatan penjabaran kompetensi 

dasar kedalam indikator. 

4 3 3,5 

4. Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran. 

3 4 3,5 

5. Sistematika penyusunan RPP. 4 4 4 

6. Kesesuaian uraian kegiatan 

pembelajaran matematika SMP Kelas 

VIII pada materi lingkaran 

menggunakan model Problem Based 

Learning. 

3 3 3 

7. Kesesuaian uraian kegiatan siswa dan 

guru dalam mendorong siswa untuk 

4 4 4 
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memecahkan masalah. 

8. Kejelasan scenario pembelajaran 

(tahap-tahap kegiatan pembelajaran 

awal, inti, dan penutup). 

4 4 4 

9. Penggunaan bahasa sesuai dengan 

EYD. 

4 4 4 

10. Bahasa yang digunakan komunikatif 3 3 3 

11. Kesederhanaan struktur kalimat. 4 4 4 

12. Kesesuaian alokasi waktu untuk setiap 

tahap pembelajaran. 

3 4 3,5 

13. Rincian waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran. 

4 4 4 

 Jumlah Skor 48 49 48,5 

 Rata-rata Skor 3,69 3,77 3,73 

 

Berdasarkan Tabel 4.6, V001 memberikan skor 48 dengan rata-rata skor 

3,69 yang menunjukkan bahwa RPP valid, yaitu dapat digunakan dengan sedikit 

revisi. Kemudian, V002 memberikan skor 49 dengan rata-rata skor 3,77 yang 

menunjukkan RPP valid, yaitu dapat digunakan dengan sedikit revisi. Perolehan rata-

rata jumlah skor akhir dari kedua validator adalah 48,5 dengan rata-rata skor akhir 

3,73 yang berarti RPP valid yaitu dapat digunakan dengan sedikit revisi. 

4.1.1.2 Data Pengajaran 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Semarang yang beralamat di 

Jalan Sultan Agung No. 9, Cindiasari, Kota Semarang. Kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan 3 kali pada kelas VIII G yang terdiri dari 32 siswa. Pembelajaran 

dilakukan untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Pembelajaran 

pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 19 Februari 2016. Materi yang diajarkan 
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adalah unsur-unsur lingkaran. Pembelajaran pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 

20 Februari 2016. Materi yang diajarkan adalah keliling lingkaran. Dan pembelajaran 

pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 26 Februari 2016. Materi yang diajarkan 

adalah luas lingkaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran didasarkan pada RPP yang 

telah disusun pada Lampiran 5. Peneliti menggunakan media powerpoint dan Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) untuk menunjang proses pembelajaran. Tayangan slide 

powerpoint terlampir pada Lampiran 8. Sedangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

terlampir pada Lampiran 6. 

Peneliti membagi siswa menjadi 8 kelompok untuk berdiskusi mengenai 

permasalahan lingkaran yang ditampilkan pada layar. Untuk memecahkan masalah 

tersebut siswa dituntun dalam mengkontruksikan pengetahuan dan pemahaman 

mereka sendiri dengan mengikuti alur pertanyaan pada Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS). Setelah pembelajaran dilakukan, peneliti membiasakan siswa untuk berpikir 

kreatif dan memcahkan masalah matematika dengan memberikan latihan soal yang 

mengarah pada tujuan tersebut. 

Tabel 4.7 Pengamat Pembelajaran 

No. Kode Nama Keterangan 

1. P001 Sri Jayanti, S.Pd. Guru Matematika SMP N 5 

Semarang 

2. P002 Desy Kumalasari Mahasiswa S1 Pendidikan 

Matematika UNNES 

 

Pembelajaran diamati oleh seorang guru matematika SMP Negeri 5 Semarang 

dan seorang mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. 
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Pembelajaran diamati untuk melakukan penilaian terhadap kinerja guru dan aktivitas 

siswa. Data pengamat pada pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.7. Pengamat 

memberikan penilaian terhadap pembelajaran dalam setting Problem Based Learning 

dengan menggunakan lembar pengamatan kinerja guru dan lembar pengamatan 

aktivitas siswa. Hasil penilaian dianalisis berdasarkan skor akhir yang diperoleh. 

Pendeskripsian skor akhir dan kriteria yang digunakan dapat dilihat pada Table 4.8. 

Tabel 4.8 Rentang Rata-rata Skor Penilaian Lembar Kinerja Guru dan Aktivitas 

Siswa 

Rentang Rata-rata Skor Kriteria 

         Kurang baik 

          Cukup baik 

          Baik   

           Sangat baik 

 

Hasil pengamatan kinerja guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran dalam 

setting problem based learning  tersaji pada Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Data Perolehan Nilai Akhir Pengajaran 

 Nilai Akhir Kriteria 

Kinerja Guru 86,77% Sangat baik 

Aktivitas Siswa 86,62% Sangat baik 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 bahwa nilai akhir yang didapat pada penilaian kinerja 

guru adalah 86,77% yang artinya kinerja guru dalam pengajaran sangat baik. 

Kemudian, nilai akhir yang didapat pada penilaian aktivitas siswa adalah 86,62%yang 

artinya aktivitas siswa dalam pengajaran sangat baik. 
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4.1.1.2.1 Data Hasil Penilaian Kinerja Guru 

Pengamatan terhadap kinerja guru mengacu pada kegiatan yang terdapat di 

dalam RPP mulai dari kegiatan pendahuluan hingga penutup. Hasil pengamatan 

kinerja guru untuk setiap pertemuan tersaji pada Tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 Hasil Pengamatan Kinerja Guru 

No. Kode 

Validator 

Perolehan Skor Rata-

rata Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1. P001 86,4% 86,4% 86,4% 86,4% 

2. P002 88,5% 87,5% 85,4% 87,13% 

 Rata-rata 

Akhir 
87,45% 86,95% 85,9% 86,77% 

 

Berdasarkan tabel 4.10, diperoleh bahwa peneliti telah melaksanakan 

pengajaran dalam setting Problem Based Learning dengan perolehan rata-rata akhir 

sebesar 86,77% yang berarti kinerja guru dalam pembelajaran setting problem based 

learning memiliki kriteria sangat baik. 

4.1.1.2.2 Data Hasil Penilaian Aktivitas Siswa 

Hasil pengamatan siswa untuk setiap pertemuan tersaji pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

No. Kode Validator Perolehan Skor Rata-

rata Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

3 

1. P001 83,75% 86,25% 85% 85% 

2. P002 86,25% 85% 87,5% 86,25% 

 Rata-rata 

Akhir 
85% 85,62% 86,25% 85,62% 
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Pengamatan terhadap aktivitas siswa mengacu pada kegiatan yang 

bersangkutan dengan Problem Based Learning. Berdasarkan tabel 4.11, diperoleh 

bahwa rata-rata akhir sebesar 85,62% yang menunjukkan bahwa aktivitas siswa 

dalam pembelajaran setting Problem Based Learning memiliki kriteria sangat baik. 

4.1.1.3 Data Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dan 

kemampuan siswa dalam menangkap pelajaran yang telah diterima. Hasil belajar 

dalam penelitian ini dinilai berdasarkan pekerjaan siswa dalam menyelesaikan LKS 

dan tes formatif. Ketercapaian penilaian hasil belajar dapat dilihat dari ketuntasan 

klasikal dimana sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditetapkan. KKM yang telah ditetapkan adalah 

nilai 70 dari rentang nilai 0 sampai dengan 100. 

4.1.1.3.1 Data Hasil Kerja Kelompok 

Kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok 

beranggotakan 4 siswa. Dalam satu kelompok merupakan suatu kelompok yang 

heterogen. Masing-masing kelompok mengerjakan LKS yang diberikan guru pada 

setiap pertemuan. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya. Setiap siswa mengerjakan LKS dengan cara berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya. Kemudian perwakilan dari salah satu kelompok mempresentasikan 

hasil kerja kelompok di depan kelas untuk dievaluasi guru dan teman-teman dari 

kelompok lain. Pembagian kelompok terdapat pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Pembagian Kelompok 

Kode Siswa Kelompok Kode Siswa Kelompok 

AA 

1 

AAS 

5 
IKPP FLD 

TN ST 

TR SW 

ARC 

2 

DAP 

6 
DD DNRS 

LWI FADP 

MF GAS 

DES 

3 

BD 

7 
OKN FR 

RK LA 

RSEF RM 

AYRI 

4 

ZIKW 

8 
IAW SFK 

NHK FRA 

RRB DNW 

 

Hasil penilaian terhadap pekerjaan kelompok dalam menyelesaikan LKS 

tersaji pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Kerja Kelompok 

Kelompok Nilai Nilai Akhir 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 75 76,25 80 77,08 

2 81,5 78,75 74 78,08 

3 80 82,5 76,5 79,7 

4 82 76 78,5 78,8 

5 85 92 87,5 88,2 

6 84 89 86,25 86,4 

7 90 89 78,5 85,8 

8 87,5 78,25 89 86,9 

Rata-rata 83,12 82,72 81,28 82,4 
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Berdasarkan Tabel 4.13, diperoleh bahwa hasil rata-rata nilai akhir untuk 

semua kelompok adalah 82,4 yang berari telah memenuhi ketuntasan klasikal karena 

semua siswa atau 100% siswa memeperoleh nilai sama dengan atau lebih dari 

ketuntasan minimal klasikal (KKM) yang telah ditetapkan yaitu 70 dari total nilai 

100. 

4.1.1.3.2 Hasil Tes Formatif 

Tes formatif digunakan peneliti sebagai alat ukur untuk mengetahui 

pemahaman siswa atas pembelajaran yang telah berlangsung. Tes formatif dikerjakan 

siswa secara individu di setiap akhir pembelajaran. Tes formatif dilaksanakan dua 

kali, yaitu berupa tes berpikir kreatif dan tes pemecahan masalah. Bentuk soal berupa 

soal uraian dengan jumlah masing-masing tes 4 soal. Waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan masing-masing tes adalah 60 menit. Penilaian berdasarkan rubrik 

penilaian yang telah dibuat oleh guru. Hasil pengerjaan tes formatif dapat dilihat dari 

analisis hasil belajar siswa. Hasil belajar kemampuan berpikir kreatif dan pemecahan 

masalah matematika siswa telah mencapai ketuntasan secara klasikal maupun 

individual. Proporsi ketuntasan hasil tes berpikir kreatif matematis siswa mencapai 

84,4%, sedangkan tes pemecahan masalah matematika siswa mencapai 86,2%. 

4.1.2 Analisis Hasil Belajar Siswa 

Analisis data hasil belajar siswa meliputi uji ketuntasan hasil belajar 

kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Siswa dikatakan tuntas dalam belajar apabila tuntas secara 
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individual maupun klasikal. Dalam penelitian ini, nilai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) adalah 70. Sementara secara klasikal yaitu persentase siswa yang mencapai 

ketuntasan individu minimal 75%. Uji ketuntasan klasikal pada kedua hasil belajar 

tersebut dilakukan pengujian menggunakan uji proporsi satu pihak. Sedangkan uji 

ketuntasan secara individual dilakukan pengujian menggunakan uji t satu pihak. 

4.1.2.1 Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kemampuan Berpikir Kreatif 

Uji ketuntasan secara individual digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa mencapai ketuntasan individual atau 

tidak. Uji ketuntasan belajar secara individual menggunakan uji t satu pihak, yaitu 

pihak kanan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.  

         (rata-rata hasil tes berpikir kreatif matematis siswa belum mencapai 

ketuntasan individual). 

         (rata-rata hasil tes berpikir kreatif matematis siswa telah mencapai 

ketuntasan individual) 

Kriteria yang digunakan yaitu    ditolak apabila          dengan        

           ,     . Hasil analisis uji ketuntasan hasil belajar berpikir kreatif secara 

individual dapat dilihat pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Ketuntasan Individual Hasil Belajar Berpikir Kreatif 

Kelas 
Rata-

rata ( ̅) 

Standar 

deviasi ( ) 

KKM 

     
               Kriteria 

VIII G                70              ditolak 
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Berdasarka hasil perhitungan diperoleh              dan            . 

Karena                maka    ditolak, artinya rata-rata hasil tes berpikir kreatif 

matematis siswa telah mencapai ketuntasan individual. 

Sedangkan untuk mengetahui apakah hasil tes berpikir kreatif matematis telah 

mencapai ketuntasan secara klasikal atau tidak, maka dilakukan uji proporsi satu 

pihak yaitu pihak kanan. Dalam penelitian ini, belajar dikatakan tuntas secara klasikal 

jika 75% hasil tes berpikir kreatif matematis siswa mencapai nilai 70. Hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian sebagai berikut. 

           (proporsi ketuntasan hasil tes berpikir kreatif matematis siswa   75% 

atau belum mencapai ketuntasan secara klasikal). 

           (proporsi ketuntasan hasil tes berpikir kreatif matematis siswa      

atau telah mencapai ketuntasan secara klasikal). 

Kriteria yang digunakan yaitu    ditolak apabila          dengan        

        ,     . Hasil analisis uji ketuntasan hasil belajar berpikir kreatif secara 

klasikal dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Berpikir Kreatif 

Kelas ∑       N 

Persentase 

Ketuntasan 

     

               Kriteria 

VIII G  27    84,4%              ditolak 

Berdasarka hasil perhitungan diperoleh              dan            . 

Karena                maka    ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi 

ketuntasan hasil tes berpikir kreatif matematis siswa telah mencapai ketuntasan secara 
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klasikal atau dengan kata lain siswa yang memperoleh nilai tes berpikir kreatif 

matematis lebih dari 70 mencapai 75% atau lebih. Perhitungan selengkapnya terdapat 

pada Lampiran 37. 

4.1.2.2 Uji Ketuntasan Hasil Belajar Kemampuan Pemecahan Masalah 

Uji ketuntasan secara individual digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa mencapai ketuntasan individual 

atau tidak. Uji ketuntasan belajar secara individual menggunakan uji t satu pihak, 

yaitu pihak kanan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.  

         (rata-rata hasil tes pemecahan masalah matematika siswa belum 

mencapai ketuntasan individual). 

         (rata-rata hasil tes pemecahan masalah matematika siswa telah 

mencapai ketuntasan individual) 

Kriteria yang digunakan yaitu    ditolak apabila          dengan        

           ,     . Hasil analisis uji ketuntasan hasil belajar pemecahan masalah 

secara individual dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Ketuntasan Individual Hasil Belajar Pemecahan Masalah 

Kelas 
Rata-

rata ( ̅) 

Standar 

deviasi ( ) 

KKM 

     
               Kriteria 

VIII G              70               ditolak 

Berdasarka hasil perhitungan diperoleh              dan             . 

Karena                maka    ditolak, artinya rata-rata hasil tes pemecahan 

masalah matematika siswa telah mencapai ketuntasan individual. 
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Sedangkan untuk mengetahui apakah hasil tes pemecahan masalah 

matematika telah mencapai ketuntasan secara klasikal atau tidak, maka dilakukan uji 

proporsi satu pihak yaitu pihak kanan. Dalam penelitian ini, belajar dikatakan tuntas 

secara klasikal jika 75% hasil tes pemecahan masalah matematika siswa mencapai 

nilai 70. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. 

           (proporsi ketuntasan hasil tes pemecahan masalah matematika siswa 

  75% atau belum mencapai ketuntasan secara klasikal). 

           (proporsi ketuntasan hasil tes pemecahan masalah matematika siswa 

     atau telah mencapai ketuntasan secara klasikal). 

Kriteria yang digunakan yaitu    ditolak apabila          dengan                , 

    . Hasil analisis uji ketuntasan hasil belajar pemecahan masalah secara 

klasikal dapat dilihat pada Tabel 4.17 sebagai berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Uji Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Pemecahan Masalah 

Kelas ∑       N 

Persentase 

Ketuntasan 

     

               Kriteria 

VIII G  25    86,2%               ditolak 

Berdasarka hasil perhitungan diperoleh               dan            . 

Karena                maka    ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi 

ketuntasan hasil tes pemecahan masalah matematika siswa telah mencapai ketuntasan 

secara klasikal atau dengan kata lain siswa yang memperoleh nilai tes pemecahan 

masalah matematika lebih dari 70 mencapai 75% atau lebih. Perhitungan 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 38. 
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4.1.3 Koefisien Korelasi antara Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara kemempuan berpikir kreatif 

matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematika maka dihitung koefisien 

korelasi antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi 

antara kemempuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika diperoleh      . Hal ini berarti bahwa kemempuan berpikir kreatif 

matematis dan kemampuan pemecahan masalah matematika memiliki hubungan yang 

cukup erat. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 39. 

4.1.4 Hasil Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 6 siswa kelas VIII G SMP Negeri 5 Semarang, 

yang dipilih secara purposive sample (sampel bertujuan) adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini dipilih berdasarkan tujuan yang 

hendak dicapai yaitu mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

ditinjau dari tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

Instrumen tes berpikir kreatif matematis diberikan kepada siswa kelas VIII G 

SMP Negeri 5 Semarang pada tanggal 4 Maret 2016. Hasil analisis instrumen tes 

berpikir kreatif matematis siswa diperoleh 6 siswa dengan TKBK Atas, 22 siswa 

dengan TKBK Tengah, dan 4 siswa dengan TKBK Bawah. Pengelompokan Tingkat 

Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) siswa kelas VIII G SMP Negeri 5 Semarang 

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut. 
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Tabel 4.18 Hasil Pengelompokan TKBK Siswa 

No Absen Kode TKBK No Absen Kode TKBK 

1 AAS Tengah 17 IAW Tengah 

2 ARC Atas  18 LAV Tengah 

3 AAS Atas 19 LWI Tengah 

4 AYRI Tengah 20 MFR Bawah 

5 BD Tengah 21 NHK Tengah 

6 DAP Tengah 22 OKN Bawah 

7 DNRS Bawah 23 RM Tengah 

8 DESP Atas 24 RK Tengah 

9 DNW Tengah 25 RSEF Tengah 

10 DD Tengah 26 RRB Tengah 

11 FR Atas 27 ST Atas 

12 FLD Tengah 28 SW Tengah 

13 FADP Tengah 29 SFK Tengah 

14 FRA Tengah 30 TN Tengah 

15 GAS Tengah 31 TR Tengah 

16 IKPP Atas 32 ZIKW Bawah 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa TKBK siswa yang dominan di kelas VIII G 

adalah TKBK Tengan. Penentuan Tingkat Kemampuan Berpikir Kreatif (TKBK) 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 40. 

Langkah berikutnya adalah pemberian tes tertulis kemampuan pemecahan 

masalah matematika yang terdiri atas 4 soal pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 

bagi seluruh kelas VIII G. Dari hasil pengelompokan TKBK siswa serta 

mempertimbangkan hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Setiap 

masing-masing TKBK siswa dipilih 2 subjek penelitian secara purposive sample yang 

akan dianalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya 

peneliti melakukan wawancara dengan keenam subjek penelitian. Data wawancara 

direkam dengan menggunakan audio recorder. Subjek penelitian yang diwawancarai 

oleh peneliti yaitu ARC, ST, DAP, RM, OKN, dan ZIKW. Wawancara dilaksanakan 
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sesuai dengan kesepakatan peneliti dengan subjek penelitian yaitu tanggal 6 dan 7 

April 2016. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran sekolah, sehingga kegiatan 

tersebut tidak mengganggu siswa belajar di sekolah. 

4.1.5 Paparan Data dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, hasil analisis data kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif matematis siswa akan 

dipaparkan secara kuantitatif dan kualitatif. 

4.1.5.1 Hasil Analisis Data Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau dari 

Kemampuan Berpikir Kreatif secara Kuantitatif 

Hasil analisis instrumen tes berpikir kreatif matematis siswa diperoleh 6 siswa 

dengan TKBK Atas, 22 siswa dengan TKBK Tengah, dan 4 siswa dengan TKBK 

Bawah. Setelah dilakukan tes pemecahan masalah matematika, diperoleh data rata-

rata nilai hasil pencapaian kemampuan pemecahan masalah siswa dari masing-masing 

TKBK yang digambarkan paga Gambar 4.1 seperti berikut. 
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Gambar 4.1 Rata-rata Nilai Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah Setiap TKBK 
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Pada Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa rata-rata nilai hasil pencapaian 

kemampuan pemecahan masalah matematika kelompok TKBK Atas sebesar 85; 

kelompok TKBK Tengah sebesar 77,12 dan kelompok TKBK Bawah sebesar 63,9. 

Dari sini terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika kelompok 

TKBK Atas lebih baik dari pada kelompok TKBK Tengah dan TKBK Bawah. 

Sedangkan kemampuan pemecahan masalah matematika kelompok TKBK Tengah 

lebih baik dari pada kelompok TKBK Bawah. Hasil analisis data kemapuan 

pemecahan masalah matematika ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 42. 

4.1.5.2 Hasil Analisis Data Kemampuan Pemecahan Masalah Ditinjau dari 

Kemampuan Berpikir Kreatif secara Kualitatif 

Bagian ini akan menunjukkan analisis kemampuan pemecahan masalah 

matematika dari kelompok TKBK Atas, Tengah, dan Bawah. Subjek penelitian terilih 

siswa pada kelompok TKBK Atas yaitu siswa ARC dan siswa ST. Sedangkan pada 

kelompok TKBK Tengah yaitu siswa DAP dan siswa RM. Sementara pada kelompok 

TKBK Bawah, subjek terpilih yaitu siswa OKN dan siswa ZIKW. Hasil analisis data 

kemampuan pemecahan masalah matematika setiap subjek penelitian dipaparkan 

sebagai berikut. 

4.1.5.2.1 Paparan dan Analisis Data Subjek dengan TKBK Atas Subjek ARC 

1. Data hasil kerja Subjek ARC dalam menyelesaikan soal Nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah ini ARC menuliskan apa yang diketahui 

dengan ilustrasi gambar tapi sudah mewakili unsur-unsur yang diketahui dan 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal secara tepat, sehingga dapat diprediksi 

bahwa ARC dapat memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ARC menuliskan rumus luas kolam 

renang yang berbentuk persegi panjang dan luas kebun yang berbentuk lingkaran. 

Selanjutnya ARC mencari diameter lingkaran yaitu dengan cara menentukan diagonal 

persegi panjang menggunakan tripel phytagoras. Kemudian ARC menentukan luas 

daerah yang tersisa dengan mengurangkan luas kolam dari luas kebun. Sehingga dari 

situ terlihat bahwa ARC merencanakan penyelesaian secara lengkap dan benar. 

 

 

 

Gambar 4.2 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek ARC 

Gambar 4.3 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek ARC 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ARC menghitung luas kolam 

renang yang berbentuk persegi panjang dengan mengalikan ukuran panjang dan lebar 

kolam renang. Kemudian ARC mencari diameter lingkaran untuk menentukan luas 

kebun yang berbentuk lingkaran. Dengan menggunakan tripel phytagoras, sehingga 

didapatkan diameter lingkaran. Selanjutnya panjang diameter dibagi dua, sehingga 

didapatkan ukuran jari-jari lingkaran. Setelah menghitung luas lingkaran, untuk 

menghitung luas daerah yang tersisa ARC mengurangkan hasil ukuran luas kebun 

dengan luas kolam. Dari sini terlihat bahwa ARC mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian secara lengkap dan benar. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek ARC 

Gambar 4.5 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek ARC 
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Pada tahap memeriksa kembali, ARC menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. Sehingga dapat diprediksi bahwa ARC mampu memeriksa 

kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ARC pada nomor 1 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 1? 

ARC  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 1? 

ARC :Kebun yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya dibangun kolam renang 

berbentuk lingkaran. Sudut-sudut kolam berada tepat di tepi kebun yang 

berukuran      . 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 1? 

ARC  :Luas kebun yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ARC :Mencari diameter kebun dulu untuk menentukan luas kebun. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

ARC :Dengan menggunakan tripel phytagoras 5, 12, 13 sehingga jika diketahui 20, 

48, maka hasilnya 52. Jadi diameternya 52 m. 

P :Setelah itu? 

ARC :Untuk mencari jari-jari, diameternya dibagi 2 hasilnya 26 m. Kemudian 

Mencari luas kebun dengan rumus luas lingkaran, yaitu           

               

P :Selanjutnya? 

ARC :Mencari luas kolam renang dengan mengalikan ukuran panjang dan lebarnya, 

yaitu      . Hasilnya         

P :Untuk menentukan luas kebun yang tersisa caranya bagaimana? 

ARC :Caranya luas kebun seluruhnya dikurangi luas kolam renang, yaitu 

                      . 

P :Setelah kamu peroleh           . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 
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ARC :Yakin (dengan ragu-ragu). 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ARC :Iya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis  dan hasil wawancara 

pada soal nomor 1, ARC memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. ARC mampu memahami masalah dengan baik, 

menyatakan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap dan benar, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian secara lengkap dan benar, dan 

menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

ARC mampu memecahkan permasalahan Nomor 1. Pada tahap memahami masalah 

ARC menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan dari soal secara tepat. Pada 

tahap merencanakan penyelesaian, ARC mampu menyatakan langkah-langkah 

penyelesaian secara lengkap dan benar. Pada tahap melaksanakan rencana, ARC 

menyelesaikan soal sesuai rencana dan perhitungannya pun benar dan tepat. Pada 

tahap memeriksa kembali, ARC mampu menginterpretasikan hasil secara tepat. 

2. Data hasil kerja Subjek ARC dalam menyelesaikan soal Nomor 2 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika 
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1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ARC menuliskan apa yang diketahui pada 

soal secara lengkap dan dengan ilustrasi gambar, serta menuliskan apa yang 

ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi ARC mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ARC menuliskan rumus keliling 

kebun yang berbentuk lingkaran untuk mencari diameter kebun. ARC juga 

menuliskan rumus luas kebun. Selanjutnya ARC menuliskan luas kebun seluruhnya 

dengan menambahkan luas kebundan luas area pejalan kaki. Sehingga dari sini 

terlihat bahwa ARC menyatakan langkah-langkah penyelesaian dengan benar, tetapi 

masih kurang lengkap. 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Memahami Masalah Nomor 2 Subjek ARC 

Gambar 4.7 Merencanakan Penyelesaian Nomor 2 Subjek ARC 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ARC mencari diameter 

kebun dengan menggunakan unsur yang ada yaitu keliling kebun, sehingga 

didapatkan jari-jari kebun 42 m. Kemudian ARC menghitung luas kebun dengan jari-

jari yang telah didapatkan. Selanjutnya ARC menghitung luas seluruhnya dengan 

menambahkan luas kebun dan luas area pejalan kaki, didapatkan        . Pekerjaan 

ARC berhenti pada tahap ini saja dan tidak menjawab permasalahan yang diajukan. 

Sehingga dari sini terlihat bahwa ARC menyatakan perhitungan sesuai rencana 

penyelesaian secara benar, tetapi masih kurang lengkap. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 2 Subjek ARC 

Gambar 4.9 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 2 Subjek ARC 
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Pada tahap memeriksa kembali, ARC tidak menuliskan jawaban sama sekali, 

sehingga tidak dapat diprediksi apakah ARC mampu memeriksa kembali proses dan 

hasil perhitungan. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ARC pada nomor 2 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 2? 

ARC  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 2? 

ARC :Keliling lingkaran 264 m. Di sekeliling kebun dibangun area pejalan kaki 

seluas         (sambil menunjuk gambar pada soal). 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 2? 

ARC  :Lebar area pejalan kaki. 

P :Bagian mana yang merupakan lebar area pejalan kaki? 

ARC :Yang ini Bu (sambil menunjuk pada gambar). 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ARC :Mencari diameter kebun dari keliling kebun yang diketahui. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

ARC :Caranya mensubtitusikannya ke dalam rumus keliling lingkaran. 

P :Setelah itu? 

ARC :Mencari luas kebun tersebut. Setelah itu mencari luas selurunhnya dengan 

cara menjumlahkan luas kebun dengan luas area pejalan kaki, sehingga 

didapatkan          

P :Setelah kamu peroleh        . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ARC :Hmm tidak yakin Bu. 

P :Mengapa tidak yakin? 

ARC :Karena perhitungan saya belum selesai. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ARC :Tidak. 

c. Triangulasi Data 
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Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis  dan hasil wawancara 

pada soal nomor 2, ARC memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. ARC mampu memahami masalah dengan baik, 

menyatakan langkah-langkah penyelesaian secara kurang lengkap, mampu 

melaksanakan rencana penyelesaian secara kurang lengkap, dan kurang mampu 

dalam memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

siswa kurang mampu memecahkan permasalahan nomor 2. ARC mampu memahami 

masalah dengan baik. Akan tetapi ARC kurang tepat melakukan perancanaan 

penyelesaian masalah serta belum mampu melaksanakan perencanaan penyelesaian 

masalah secara tepat. Selanjutnya ARC juga belum mampu memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh. 

3. Data hasil kerja Subjek ARC dalam menyelesaikan soal Nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek ARC 
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Pada tahap memahami masalah, ARC menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi ARC mampu memahami 

masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

Pada tahap merencanakan masalah, ARC menuliskan rumus keliling taman 

yang berbentuk lingkaran. Setelah itu, menentukan banyaknya pohon dengan 

membagi ukuran keliling tanam dengan jarak setiap pohon cemara. Kemudian 

hasilnya dikalikan harga per pohon untuk menentukan seluruh biaya yang diperlukan. 

Dari sini terlihat bahwa ARC menyatakan langkah-langkah penyelesaian soal nomor 

3 secara tepat dan benar. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek ARC 

Gambar 4.12 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek 

ARC 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ARC melaksanakan 

perhitungan sesuai rencana penyelesaian. ARC menghitung keliling taman dengan 

rumus lingkaran yang hasilnya 220 m. Hasilnya dibagi jarak setiap pohon cemara, 

didapatkan jumlah pohon cemara yaitu 44 pohon cemara. Selanjutnya mengalikan 

jumlah pohon cemara dengan harga per pohon cemara untuk mendapatkan biaya 

penanaman seluruhnya yaitu Rp 1.100.00,00. Dari sini terlihat bahwa, ARC mampu 

melaksanakan perhitungan sesuai rencana penyelesaian secara lengkap dan benar. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ARC menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. Sehingga dapat diprediksi bahwa ARC mampu memeriksa 

kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ARC pada nomor 3 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 3? 

ARC  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 3? 

ARC :Jari-jari taman adalah 35 m. Sekeliling taman ditanami pohon dengan jarak 5 

m. Dan harga 1 pohon Rp 25.000,00. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 3? 

ARC  :Biaya penanaman pohon cemara. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

 

Gambar 4.13 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek ARC 
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ARC :Mencari keliling kebun dengan rumus keliling lingkaran, yaitu    
  

 
 

        . 

P :Setelah itu? 

ARC :Mencari banyaknya pohon dengan cara keliling taman dibagi 5, diperoleh 44 

pohon cemara. 

P :Selanjutnya? 

ARC :Mencari biaya keseluruhan dengan cara jumlah pohon dikalikan harga per 

pohonnya, sehingga didapatkan Rp 1.100.00,00. 

P :Setelah kamu peroleh Rp 1.100.00,00. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ARC :Yakin. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ARC :Iya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawacara pada 

soal nomor 3, diketahui bahwa ARC memiliki kecenderungan jawaban yang sama 

pada kedua metode pengambilan data. ARC mampu memahami permasalahan dengan 

baik, merencanakan penyelesaian dan melaksanakan perhitungan dengan benar, serta 

mampu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

ARC mampu menyelesaikan masalah Nomor 3. Hal ini terbukti dari tahap-tahap 

pemecahan masalah yang dilakukan ARC secara benar. ARC mampu memahami 

masalah dengan baik. Kemudian ARC mampu melakukan perencanaan penyelesaian 
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masalah secara tepat. Selanjutnya ARC mampu untuk memeriksa kembali hasil yang 

telah diperoleh. 

4. Data hasil kerja Subjek ARC dalam menyelesaikan soal Nomor 4 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ARC menuliskan apa yang diketahui dengan 

ilustrasi gambar dan hanya menuliskan ukuran diameter. ARC juga menuliskan apa 

yang ditanyakan secara tepat. Sehingga tidak dapat diprediksi bahwa apakah ARC 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ARC menuliskan strategi 

penyelesaian dengan mencari luas penutup minuman kaleng yang tersisa, yaitu 
 

 
 luas 

lingkaran ditambah luas segitiga siku-siku. Dari sini terlihat bahwa ARC menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian dengan benar dan tepat. 

 

 

 

Gambar 4.14 Memahami Masalah Nomor 4 Subjek ARC 

Gambar 4.15 Merencanakan Penyelesaian Nomor 4 Subjek ARC 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ARC melaksanakan 

perhitungan sesuai dengan rencana penyelesaian. ARC menghitung 
 

 
 luas lingkaran 

didapatkan          dan luas segitiga siku-siku didapatkan         . Kedua hasil 

tersebut dijumlahkan, sehingga didapatkan luas penutup minuman kaleng yang tersisa 

yaitu        . Dari sini terlihat bahwa ARC mampu melaksanakan perhitungan 

secara lengkap dan benar. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ARC menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. Sehingga dapat diprediksi bahwa ARC mampu memeriksa 

kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ARC pada nomor 4 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

 

 

Gambar 4.16 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 4 Subjek ARC 

Gambar 4.17 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 4 Subjek ARC 
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P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 4? 

ARC  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 4? 

ARC :Diameter penutup botol yaitu 14 m. Bagian tutup botol dipotong hingga 

tersisa ini (sambil menunjuk gambar). 

P :Apa nama bagian lingkaran yang dipotong tersebut? 

ARC :Tembereng Bu. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 4? 

ARC  :Luas penutup botol yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ARC :Mencari luas penutup botol yang tersisa dengan cara 
 

 
 luas lingkaran 

ditambah luas segitiga siku-siku. 

P :Berapa hasilnya? 

ARC :
 

 
     

 

 
          ditambah luas segitiga=

 

 
   

 

 
          

sehingga diperoleh hasil       . 

P :Setelah kamu peroleh       . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ARC :Yakin. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ARC :Iya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawacara pada 

soal nomor 4, diketahui bahwa ARC memiliki kecenderungan jawaban yang sama 

pada kedua metode pengambilan data. ARC mampu memahami permasalahan dengan 

baik, merencanakan penyelesaian dan melaksanakan perhitungan dengan benar, serta 

mampu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 
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Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

ARC mampu menyelesaikan masalah Nomor 4. Hal ini terbukti dari tahap-tahap 

pemecahan masalah yang dilakukan ARC secara benar. ARC mampu memahami 

masalah dengan baik. Kemudian ARC mampu melakukan perencanaan penyelesaian 

masalah secara tepat. Selanjutnya ARC mampu untuk memeriksa kembali hasil yang 

telah diperoleh. 

4.1.5.2.2 Paparan dan Analisis Data Subjek dengan TKBK Atas Subjek ST 

1. Data hasil kerja Subjek ST dalam menyelesaikan soal Nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ST menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dengan ilustrasi gambar, tetapi cukup mewakili unsur-unsur yang diperlukan. ST juga 

menuliskan apa yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ST 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek ST 

Gambar 4.19 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek ST 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, ST menuliskan rumus untuk mencari 

jari-jari lingkaran dengan teorema phytagoras, namun langsung mensubtitusikannya 

ke dalam angka tanpa menuliskan rumus. ST juga menuliskan rumus luas lingkaran. 

selanjutnya ST menentukan luas kebun yang tersisa dengan mengurangkan luas 

persegi panjang dari luas lingkaran. Dari sini terlihat bahwa, ST mampu 

merencanakan penyelesaian dengan baik, namun kurang lengkap. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ST menentukan diameter lingkran 

dengan teorema phytagoras namun langsung mensubtitusikannya ke dalam angka, 

didapatkan 52 m. Selanjtnya ST mencari jari-jari lingkaran dengan cara diameter 

dibagi 2. Kemudian menghitung luas lingkaran dengan jari-jari yang telah didapat. 

Setelah itu, ST menghitung luas kebun yang tersisa dengan cara luas lingkaran 

 

Gambar 4.20 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek ST 
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dikuragi luas kolam renang, didapatkan           . Dari sini terlihat bahwa, ST 

mampu melaksanakan perhitungan secara lengkap dan benar. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ST menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. Sehingga dapat diprediksi bahwa ST mampu memeriksa 

kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ST pada nomor 1 soal 

tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 1? 

ST  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 1? 

ST :Kebun yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya dibangun kolam renang 

berbentuk lingkaran. Sudut-sudut kolam berada tepat di tepi kebun yang 

berukuran      . 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 1? 

ST  :Luas kebun yang tersisa apabila dibangun kolam renang. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ST :Mencari diameter kebun dulu untuk menentukan luas kebun. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

ST :Dengan menggunakan teorema phytagoras yaitu             

         , kemudian hasilnya diakar maka hasilnya 52. Jadi diameternya 

52 m. 

P :Setelah itu? 

 

Gambar 4.21 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek ST 
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ST :Untuk mencari jari-jari, diameternya dibagi 2 hasilnya 26 m. Kemudian 

Mencari luas kebun dengan rumus luas lingkaran, yaitu           

               

P :Selanjutnya? 

ST :Mencari luas kolam renang dengan mengalikan ukuran panjang dan lebarnya, 

yaitu      . Hasilnya         

P :Untuk menentukan luas kebun yang tersisa caranya bagaimana? 

ST :Caranya luas kebun seluruhnya dikurangi luas kolam renang, yaitu 

                      . 

P :Setelah kamu peroleh           . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ST :Yakin (sambil tersenyum). 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ST :Iya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 1, diketahui bahwa ST memiliki kecenderungan jawaban yang sama 

pada kedua metode pengambilan data. ST mampu memahami permasalahan dengan 

baik. ST mampu merencanakan penyelesaian dengan benar namun kurang lengkap. 

ST juga melaksanakan perhitungan secara benar, serta ST mampu memeriksa kembali 

secara tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, ST 

mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 1. Hal ini terbukti dari tahap-

tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. ST mampu memahami masalah 

dengan baik, menyelesaikan permasalahan dengan benar meskipun rencana 
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penyelesaiannya kurang lengkap dan mampu memeriksa kembali hasil yang telah 

diperoleh. 

2. Data hasil kerja Subjek ST dalam menyelesaikan soal Nomor 2 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ST menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ST mampu 

memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelsaian, ST menuliskan rumus keliling dan 

luas kebun yang berbentuk lingkaran. ST juga menuliskan luas kebun ditambah luas 

area pejalan kaki. Dari sini terlihat bahwa ST mampu menyatakan langkah-langkah 

penyelesaian meskipun kurang lengkap. 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Memahami Masalah Nomor 2 Subjek ST 

Gambar 4.23 Merencanakan Penyelesaian Nomor 2 Subjek ST 
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3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ST menentukan diameter 

kebun dengan cara mensubtitusikannya ke dalam rumus keliling lingkaran, 

didapatkan 84 m. Setelah itu, ST menentukan jari-jari kebun dengan cara diameter 

dibagi 2 didapatkan 42 m. Kemudian ST menghitung luas kebun, didapatkan 

       . Selanjutnya, ST menghitung luas seluruhnya dengan menjumlahkan luas 

kebun dan luas area pejalan kaki, didapatkan        . Dari sini terlihat bahwa ST 

mampu melaksanakan rencana penyelesaian, namun kurang lengkap. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ST tidak menuliskan jawaban sama sekali, 

sehingga tidak dapat diprediksi apakah ST mampu memeriksa kembali proses dan 

hasil perhitungan. 

b. Hasil Wawancara 

 

 

Gambar 4.24 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 2 Subjek ST 

Gambar 4.25 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 2 Subjek ST 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ST pada nomor 2 soal 

tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 2? 

ST  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 2? 

ST :Keliling lingkaran 264 m. Di sekeliling kebun dibangun area pejalan kaki 

seluas         (sambil menunjuk gambar pada soal). 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 2? 

ST  :Lebar area pejalan kaki. 

P :Bagian mana yang merupakan lebar area pejalan kaki? 

ST :Yang ini Bu (sambil menunjuk pada gambar). 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ST :Mencari diameter kebun dari keliling kebun yang diketahui. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

ST :Caranya mensubtitusikannya ke dalam rumus keliling lingkaran. 

P :Setelah itu? 

ST :Mencari luas kebun tersebut. Setelah itu mencari luas selurunhnya dengan 

cara menjumlahkan luas kebun dengan luas area pejalan kaki, sehingga 

didapatkan          

P :Setelah kamu peroleh        . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ST :Hmm tidak yakin Bu. 

P :Mengapa tidak yakin? 

ST :Karena perhitungan saya belum selesai. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ST :Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis  dan hasil wawancara 

pada soal nomor 2, ST memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. ST mampu memahami masalah dengan baik, menyatakan 

langkah-langkah penyelesaian secara kurang lengkap, mampu melaksanakan rencana 
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penyelesaian secara kurang lengkap, dan kurang mampu dalam memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

siswa mampu memecahkan permasalahan nomor 2. ST mampu memahami masalah 

dengan baik. Akan tetapi ST kurang tepat melakukan perancanaan penyelesaian 

masalah serta belum mampu melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah secara 

tepat. Selanjutnya ST juga belum mampu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 

3. Data hasil kerja Subjek ST dalam menyelesaikan soal Nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ST menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ST mampu 

memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek ST 

Gambar 4.27 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek ST 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, ST menuliskan rumus keliling 

lingkaran. ST juga menyatakan langkah-langkah penyelesaian dengan tepat. Dari sini 

terlihat bahwa ST menyatakan langkah-langkah penyelesaian dengan benar dan tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ST mencari diameter. 

Kemudian menentukan keliling lingkaran, didapatkan 220 m. Selanjutnya, ST 

mencari jumlah pohon cemara dengan cara 220 dibagi 5 hasilnya 44 pohon. Setelah 

itu,  untuk menghitung biaya penanaman, ST mengalikan jumlah pohon dengan harga 

per pohon didapatkan Rp 1.100.000,00. Dari sisn terlihat bahwa ST mampu 

melaksanakan perhitungan secara lengakap dan benar.  

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek ST 

Gambar 4.29 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek ST 
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Pada tahap memeriksa kembali, ST menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. Sehingga dapat diprediksi bahwa ST mampu memeriksa 

kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ST pada nomor 3 soal 

tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 3? 

ST  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 3? 

ST :Pak Ali akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di 

sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 5m. 1 pohon 

memerlukan biaya Rp 25.000,00. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 3? 

ST  :seluruh biaya penanaman pohon cemara. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ST :Mencari keliling kebun dengan rumus keliling lingkaran, yaitu    
  

 
 

        . 

P :Setelah itu? 

ST :Hasilnya dibagi 5, diperoleh 44 pohon cemara. 

P :Selanjutnya? 

ST :Mencari biaya keseluruhan dengan cara jumlah pohon dikalikan harga per 

pohonnya, sehingga didapatkan Rp 1.100.00,00. 

P :Setelah kamu peroleh Rp 1.100.00,00. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ST :Yakin (sambil tersenyum). 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ST :Iya. 

c. Triangulasi Data 
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Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 3, diketahui bahwa ST memiliki kecenderungan jawaban yang sama 

pada kedua metode pengambilan data. ST mampu memahami permasalahan dengan 

baik. ST mampu merencanakan penyelesaian dengan benar dan tepat. ST juga 

melaksanakan perhitungan secara benar, serta ST mampu memeriksa kembali secara 

tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, ST 

mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 3. Hal ini terbukti dari tahap-

tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. ST mampu memahami masalah 

dengan baik, menyelesaikan permasalahan dengan lengkap dan benar, serta mampu 

memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. 

4. Data hasil kerja Subjek ST dalam menyelesaikan soal Nomor 4 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ST menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ST mampu 

memahami masalah. 

 

Gambar 4.30 Memahami Masalah Nomor 4 Subjek ST 



109 
 

 
 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ST menuliskan strategi penyelesaian 

dengan mencari luas penutup minuman kaleng yang tersisa, yaitu 
 

 
 luas lingkaran 

ditambah luas segitiga siku-siku. Dari sini terlihat bahwa ST menuliskan langkah-

langkah penyelesaian dengan benar dan tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ST melaksanakan 

perhitungan sesuai dengan rencana penyelesaian. ST menghitung 
 

 
 luas lingkaran 

didapatkan          dan luas segitiga siku-siku didapatkan         . Kedua hasil 

 

 

Gambar 4.31 Merencanakan Penyelesaian Nomor 4 Subjek ST 

Gambar 4.32 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 4 Subjek ST 
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tersebut dijumlahkan, sehingga didapatkan luas penutup minuman kaleng yang tersisa 

yaitu        . Dari sini terlihat bahwa ST mampu melaksanakan perhitungan secara 

lengkap dan benar. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ST menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ST mampu 

memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ST pada nomor 4 soal 

tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 4? 

ST  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 4? 

ST :Sebuah penutup minuman kaleng dipotong seperti pada gambar (sambil 

menunjuk gambar) dengan panjang diameter 14 cm. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 4? 

ST  :Luas penutup yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ST :Mencari luas penutup tersisa dengan cara 
 

 
    

 

 
          . 

P :Setelah itu, apa yang kamu lakukan? 

ARC :Hasilnya ditambah luas segitiga=
 

 
   

 

 
          sehingga diperoleh 

hasil       . 

P :Setelah kamu peroleh       . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

 

Gambar 4.33 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 4 Subjek ST 
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ARC :Yakin. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ARC :Iya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis  dan hasil wawancara 

pada soal nomor 4, ST memiliki kecenderungan jawaban yang sama pada kedua 

metode pengambilan data. ST mampu memahami masalah dengan baik, menyatakan 

langkah-langkah penyelesaian secara lengkap, mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian secara lengkap dan tepat, serta mampu dalam memeriksa kembali hasil 

yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, ST 

mampu memecahkan permasalahan nomor 4. ST mampu memahami masalah dengan 

baik. ST mampu membuat rencana penyelesaian dan melaksanakan pemecahan 

masalah dengan baik dan tepat. Serta mampu memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh dengan menggunakan unsur-unsur yang diketahui pada soal. 

4.1.5.2.3 Paparan dan Analisis Data Subjek dengan TKBK Tengah Subjek DAP 

1. Data hasil kerja Subjek DAP dalam menyelesaikan soal Nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 
 

Gambar 4.34 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek DAP 
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Pada tahap memahami masalah, DAP menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa DAP mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, DAP menuliskan teorema 

phytagoras. DAP juga menuliskan rumus untuk mencari selisih antar luas lingkaran 

dan luas persegi panjang. Dari sini terlihat bahwa DAP mampu membuat langkah-

langkah penyelesaian dengan benar dan lengkap. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, DAP melaksanakan 

perhitungan dengan cara mencari diameter lingkaran dengan menggunakan teorema 

phytagoras, hasilnya 52 m. Selanjutnya, DAP menghitung luas lingkaran dengan 

 

 

Gambar 4.35 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek DAP 

Gambar 4.36 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek DAP 



113 
 

 
 

ukuran diameter, tanpa mengubahnya ke ukuran jari-jari terlebih dahulu. Kemudian 

DAP menghitung selisih luas lingkaran dan luas persegi, didapatkan hasil 

          . Dari sini terlihat bahwa DAP mampu melaksanakan rencana 

penyelesaian secara kurang tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, DAP tidak menuliskan jawaban sama sekali, 

sehingga tidak dapat diprediksi apakah DAP mampu memeriksa kembali proses dan 

hasil perhitungan. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DAP pada nomor 1 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 1? 

DAP  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 1? 

DAP :Kebun yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya dibangun kolam renang 

berbentuk lingkaran. Ukuran panjangnya 48 m dan lebarnya 20 m. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 1? 

DAP  :Luas kebun yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

DAP :Mencari diameter kebun dulu untuk menentukan luas kebun. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

DAP : Dengan menggunakan teorema phytagoras yaitu             

         , kemudian hasilnya diakar maka hasilnya 52. Jadi diameternya 

52 m. 

 

Gambar 4.37 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek DAP 
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P :Setelah itu? 

DAP :Mencari luas kebun dengan rumus luas lingkaran, yaitu           

               

P :Selanjutnya? 

DAP :Mencari luas kolam renang dengan mengalikan ukuran panjang dan lebarnya, 

yaitu      . Hasilnya         

P :Untuk menentukan luas kebun yang tersisa caranya bagaimana? 

DAP :Caranya luas kebun seluruhnya dikurangi luas kolam renang, yaitu 

                      . 

P :Setelah kamu peroleh            . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

DAP :Kurang yakin Bu(dengan ragu-ragu). 

P :Kenapa kurang yakin? 

DAP :Karena saya tidak mengecek kembali jawabannya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 1, diketahui bahwa DAP memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. DAP mampu memahami permasalahan 

dengan baik, namun kurang teliti dalam mengerjakan soal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

DAP mampu memecahkan permasalahan Nomor 1. DAP mampu memahami masalah 

dengan baik, mampu merencanakan penyelesaian masalah namun kurang lengkap. 

Selanjutnya DAP melaksanakan perhitungan secara kurang tepat. DAP juga belum 

mampu memeriksa kembali hasil yang diperoleh dari proses perhitungan. 

2. Data hasil kerja Subjek DAP dalam menyelesaikan soal Nomor 2 
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a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

Pada tahap memahami masalah, DAP menuliskan apa yang diketahui secara 

tepat dan menuliskan apa yang ditanyakan dengan singkatan lebar. Sehingga dapat 

diprediksi bahwa DAP mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, DAP menuliskan rumus keliling dan 

luas kebun yang berbentuk lingkaran. dari sini terlihat bahwa DAP merencanakan 

penyelesaian secara kurang lengkap. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Memahami Masalah Nomor 2 Subjek DAP 

Gambar 4.39 Merencanakan Penyelesaian Nomor 2 Subjek DAP 

Gambar 4.40 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 2 Subjek DAP 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, DAP mencari ukuran jari-jari 

kebun dari keliling kebun yang diketahui. Setelah itu, DAP menghitung luas kebun 

yang berbentuk lingkaran dan langsung menambahkannya denagn luas area pejalan 

kaki, didapatkan        . Selanjutnya DAP menentukan jari-jari dari luas tersebut. 

Kemudian DAP menghitung lebar are pejalan kaki dengan cara mengurangkan 

diameter seluruhnya dengan diameter kebun, hasilnya 14 m. Dari sini terlihat bahwa 

DAP mampu melaksanakan rencana penyelesaian dengan baik, namun masih kurang 

lengkap. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, DAP menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa DAP mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DAP pada nomor 2 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 2? 

DAP  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 2? 

DAP :Keliling lingkaran 264 m. Di sekeliling kebun dibangun area pejalan kaki 

seluas         (sambil menunjuk gambar pada soal). 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 2? 

DAP  :Lebar area pejalan kaki. 

 

Gambar 4.41 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 2 Subjek DAP 
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P :Bagian mana yang merupakan lebar area pejalan kaki? 

DAP :Yang ini Bu (sambil menunjuk pada gambar). 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

DAP :Mencari diameter kebun dari keliling kebun yang diketahui. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

DAP :Caranya mensubtitusikannya ke dalam rumus keliling lingkaran. 

P :Setelah itu? 

DAP :Mencari luas kebun tersebut. Setelah itu mencari luas selurunhnya dengan 

cara menjumlahkan luas kebun dengan luas area pejalan kaki, sehingga 

didapatkan          

P :Kemudian apa yang kamu lakukan? 

DAP :Mencari jari-jari lingkaran luar dari luas seluruhnya, diperoleh 49. 

P :Setelah itu? 

DAP :Mengubahnya ke dalam bentuk ukuran diameter. Kemudian mencari selisih 

panjang diameter lingkaran luar dengan lingkaran dalam, sehingga diperoleh 

14 m. 

P :Setelah kamu peroleh     . Apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu? 

DAP :Hmm tidak yakin Bu. 

P :Mengapa tidak yakin? 

DAP :Karena perhitungan saya belum selesai. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

DAP :Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 2, diketahui bahwa DAP memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. DAP mampu memahami masalah dengan 

baik, mampu merencanakan penyelesaian permasalahan namun kurang lengkap. 

Selanjutnya DAP juga mampu melaksanakan perhitungan sesuai rencana 

penyelesaian namun kurang tepat, serta belum mampu memeriksa kembali jawaban 
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yang diperoleh menggunakan unsur yang telah diketahui pada soal. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

DAP mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 2. Hal ini terbukti dari 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. DAP mampu memahami 

masalah dengan baik. Kemudian DAP mampu merencanakan penyelesaian dan 

menyelesaikan masalah dengan benar meskipun kurang lengkap. Selanjutnya DAP 

belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang diperoleh menggunakan 

unsur yang diketahui pada soal. 

3. Data hasil kerja Subjek DAP dalam menyelesaikan soal Nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, DAP menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa DAP mampu 

memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek DAP 

Gambar 4.43 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek DAP 



119 
 

 
 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, DAP menuliskan rumus keliling 

taman. DAP juga menuliskan ditanami pohon 220 dibagi 4, tanpa menuliskan asal-

usul didapatkan angka 4. Selanjutnya DAP mencari jarak pohon. Dari sini terlihat 

bahwa DAP merencanakan penyelesaian secara kurang tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, DAP menghitung keliling 

taman yang berbentuk lingkaran, didapatkan 220 m. Setelah itu, DAP membagi hasil 

keliling taman dengan 4, hasilnya 55. Kemudian hasilnya dibagi 5 untuk menentukan 

jumlah pohon. Selanjutnya jumlah pohon dikalikan harga per pohon, didapatkan Rp 

275.000,00. Dari sini terlihat bahwa DAP melaksanakan perhitungan kurang tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, DAP menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa DAP mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

 

 

Gambar 4.44 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek DAP 

Gambar 4.45 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek DAP 
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Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DAP pada nomor 3 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 3? 

DAP  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 3? 

DAP :Pak Ali akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di 

sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 5m. 1 pohon 

memerlukan biaya Rp 25.000,00. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 3? 

DAP  :seluruh biaya penanaman pohon cemara. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

DAP :Mencari keliling kebun dengan rumus keliling lingkaran, yaitu    
  

 
 

        . 

P :Setelah itu? 

DAP :Hasilnya dibagi 4 dan selanjutnya dibagi 4 lagi, diperoleh 11 pohon cemara. 

P :Dari mana kamu dapat angka 4? 

DAP :Nah itu Bu yang saya bingungkan hehe. 

P :Selanjutnya apa yang kamu lakukan? 

DAP :Mencari biaya keseluruhan dengan cara jumlah pohon dikalikan harga per 

pohonnya, sehingga didapatkan Rp 245.000,00. 

P :Setelah kamu peroleh Rp 245.000,00. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

DAP :Tidak Bu (sambil tersenyum). 

P :Mengapa kamu tidak yakin? 

DAP :saya belum mengecek perhitungannya Bu. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 3, diketahui bahwa DAP memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. DAP mampu memahami masalah dengan 
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baik, namun masih belum menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

DAP belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 3. Hal ini terbukti 

dari tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. DAP mampu memahami 

masalah dengan baik. Akan tetapi DAP kurang tepat melakukan perancanaan 

pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah secara 

tepat. Selanjutnya DAP belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh menggunakan unsur-unsur yang telah diketahui pada soal. 

4. Data hasil kerja Subjek DAP dalam menyelesaikan soal Nomor 4 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, DAP menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga terlihat bahwa DAP mampu memahami 

masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Memahami Masalah Nomor 4 Subjek DAP 

Gambar 4.47 Merencanakan Penyelesaian Nomor 4 Subjek DAP 
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Pada tahap merencanakan menyelesaikan, DAP menuliskan rumus keliling 

lingkaran dan luas segitiga. DAP juga mencari luas yang tersisa dengan 

menyelisihkan hasil luas lingkaran dan luas segitiga, tanpa menuliskan rumusnya. 

Dari sisni terlihat bahwa DAP merencanakan penyelesaian secara kurang tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, DAP melaksanakan 

perhitungan sesuai dengan rencana penyelesaian. DAP  menghitung luas penutup 

yang tersisa dengan cara mengurangkan luas lingkaran dengan luas segitiga, sehingga 

didapatkan         . Dari sini terlihat bahwa DAP melaksanakan perhitungan 

hasilnya benar tetapi jawaban akhirnya salah dikarenakan langkah-langkah 

penyelesaiannya salah. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

Gambar 4.48 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 4 Subjek DAP 

Gambar 4.49 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 4 Subjek DAP 
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Pada tahap memeriksa kembali, DAP menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa DAP mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek DAP pada nomor 4 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 4? 

DAP  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 4? 

DAP :sebuah tutup minuman kaleng dipotong seperti gambar (sambil menunjuk 

gambar) dengan diameter 14 cm. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 4? 

DAP  :Luas penutup yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

DAP :Mencari luas penutup kaleng dengan rumus luas lingkaran, yaitu     
  

 
 

         . 

P :Setelah itu? 

DAP :Mencari luas segitiga dengan rumus 
 

 
   

 

 
         . 

P :Selanjutnya? 

DAP :Mencari luas penutup kaleng yang tersisa dengan cara luas lingkaran 

dikurangi luas segitiga, sehingga diperoleh 129,5 cm. 

P :Setelah kamu peroleh 129,5 m. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

DAP :Tidak Bu (sambil tersenyum). 

P :Mengapa kamu tidak yakin? 

DAP :karena belum saya cek lagi. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 4, diketahui bahwa DAP memiliki kecenderungan jawaban yang 
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sama pada kedua metode pengambilan data. DAP mampu memahami masalah dengan 

baik, namun masih belum menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

DAP belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 4. Hal ini terbukti 

dari tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. DAP mampu memahami 

masalah dengan baik. Akan tetapi DAP kurang tepat melakukan perancanaan 

pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah secara 

tepat. Selanjutnya DAP belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh menggunakan unsur-unsur yang telah diketahui pada soal. 

4.1.5.2.4 Paparan dan Analisis Data Subjek dengan TKBK Tengah Subjek RM 

1. Data hasil kerja Subjek RM dalam menyelesaikan soal Nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, RM menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa RM 

mampu memahami masalah. 

 

Gambar 4.50 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek RM 
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2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, RM mencari jari-jari lingkaran 

dengan menggunakan teorema phytagoras. Kemudian RM menghitung luas kebun 

yang tersisa dengan cara menyelisihkan hasil luas lingkaran dengan luas persegi 

panjang. Dari sini terlihat bahwa RM merencanakan langkah-langkah penyelesaian 

secara kurang lengkap. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, RM melaksanakan 

perhitungan dengan cara mencari jari-jari lingkaran dengan menggunakan teorema 

phytagoras, hasilnya 52 m. disini letak kesalahan RM yang langsung menuliskan jari-

jari lingkaran, seharusnya menentukan diameter terlebih dahulu. Selanjutnya, RM 

menghitung luas lingkaran dengan ukuran jari-jari yang telah didapat. Kemudian RM 

 

 

Gambar 4.51 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek RM 

Gambar 4.52 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek RM 
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menghitung selisih luas lingkaran dan luas persegi, didapatkan hasil           . 

Dari sini terlihat bahwa RM mampu melaksanakan rencana penyelesaian secara 

kurang tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, RM menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa RM mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek RM pada nomor 1 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 1? 

RM :Paham Bu. 

P :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 1? 

RM :Kebun yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya dibangun kolam renang 

berbentuk lingkaran. Ukuran panjangnya 48 m dan lebarnya 20 m. 

P :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 1? 

RM :Luas kebun yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

RM :Mencari diameter kebun dulu untuk menentukan luas kebun. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

RM :Dengan menggunakan teorema phytagoras yaitu             

         , kemudian hasilnya diakar maka hasilnya 52. Jadi diameternya 

52 m. 

 

Gambar 4.53 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek RM 
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P :Setelah itu? 

RM :Mencari luas kebun dengan rumus luas lingkaran, yaitu           

               

P :Selanjutnya? 

RM :Mencari luas kolam renang dengan mengalikan ukuran panjang dan lebarnya, 

yaitu      . Hasilnya         

P :Untuk menentukan luas kebun yang tersisa caranya bagaimana? 

RM :Caranya luas kebun seluruhnya dikurangi luas kolam renang, yaitu 

                      . 

P :Setelah kamu peroleh            . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

RM :Kurang yakin Bu(dengan ragu-ragu). 

P :Kenapa kurang yakin? 

RM :Karena saya tidak mengecek kembali jawabannya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 1, diketahui bahwa RM memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. RM mampu memahami permasalahan 

dengan baik, namun kurang teliti dalam mengerjakan soal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, RM 

mampu memecakan permasalahan Nomor 1. RM mampu memahami masalah dengan 

baik, mampu merencanakan penyelesaian masalah namun kurang lengkap. 

Selanjutnya RM melaksanakan perhitungan secara kurang tepat. RM juga belum 

mampu memeriksa kembali hasil yang diperoleh dari proses perhitungan. 

2. Data hasil kerja Subjek RM dalam menyelesaikan soal Nomor 2 
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a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, RM menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa RM 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, RM hanya menuliskan rumus keliling 

dan luas taman yang berbentuk lingkaran. Dari sini terlihat bahwa RM merencanakan 

langkah-langkah penyelesaian secara kurang lengkap. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.54 Memahami Masalah Nomor 2 Subjek RM 

Gambar 4.55 Merencanakan Penyelesaian Nomor 2 Subjek RM 

Gambar 4.56 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 2 Subjek RM 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, RM menghitung diameter 

dari keliling lingkaran yang telah diketahui. Kemudian ukuran diameter lingkaran 

dijadikan ukuran jari-jari lingkaran, sehingga didapatkan 42 m. Selanjutnya RM 

menghitung jari-jari lingkaran luar dari luas area pejalan kaki. Dari sini terlihat RM 

salah konsep dalam melaksanakan rencana penyelesaian. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, RM tidak menuliskan jawaban sama sekali, 

sehingga tidak dapat diprediksi apakah RM mampu memeriksa kembali proses dan 

hasil perhitungan. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek RM pada nomor 2 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 2? 

RM  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 2? 

RM :Keliling lingkaran 264 m. Di sekeliling kebun dibangun area pejalan kaki 

seluas         (sambil menunjuk gambar pada soal). 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 2? 

RM  :Lebar area pejalan kaki. 

P :Bagian mana yang merupakan lebar area pejalan kaki? 

RM :Yang ini Bu (sambil menunjuk pada gambar). 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

 

Gambar 4.57 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 2 Subjek RM 
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RM :Mencari diameter kebun dari keliling kebun yang diketahui. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

RM :Caranya mensubtitusikannya ke dalam rumus keliling lingkaran, diperoleh 84 

m. 

P :Setelah itu? 

RM : (diam sejenak) mencari jari-jari dari luas lingkaran luar  

P :Kemudian apa yang kamu lakukan? 

RM :Tidak tahu Bu. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

RM :Tidak. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 2, diketahui bahwa RM memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. RM mampu memahami masalah dengan 

baik, namun masih belum menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, RM 

belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 2. Hal ini terbukti dari 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. RM mampu memahami 

masalah dengan baik. Akan tetapi RM kurang tepat melakukan perancanaan 

pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah secara 

tepat. Selanjutnya RM belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh menggunakan unsur-unsur yang telah diketahui pada soal. 

3. Data hasil kerja Subjek RM dalam menyelesaikan soal Nomor 3 
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a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, RM menuliskan unsur-unsur yang diketahui 

dan yang ditanyakan secara lengkap dan tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa RM 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, RM tidak menuliskan jawaban sama 

sekali. RM langsung menuliskan ke dalam bentuk angka-angka, tanpa menuliskan 

rencana penyelesaian. Sehingga tidak dapat diprediksi apakah RM mampu 

merencanakan langkah-langkah penyelesaian. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.58 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek RM 

Gambar 4.59 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek RM 

Gambar 4.60 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek RM 
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Pada tahap melaksanakan penyelesaian, RM langsung menuliskan angka-

angka tanpa diberi keterangan apa yang dia tulis. Sehingga tidak dapat diprediksi 

apakah RM mampu melaksanakan rencana penyelesaian. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, RM menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun langkah-langkah penyelesaian tidak jelas. Sehingga 

tidak dapat diprediksi bahwa RM mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek RM pada nomor 3 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 3? 

RM  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 3? 

RM :Pak Ali akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di 

sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 5m. 1 pohon 

memerlukan biaya Rp 25.000,00. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 3? 

RM  :seluruh biaya penanaman pohon cemara. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

RM :Mencari keliling kebun dengan rumus keliling lingkaran, yaitu    
  

 
 

        . 

P :Setelah itu? 

RM :Hasilnya dibagi 5, diperoleh 44 pohon cemara. 

P :Selanjutnya? 

 

Gambar 4.61 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek RM 
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RM :Mencari biaya keseluruhan dengan cara jumlah pohon dikalikan harga per 

pohonnya, sehingga didapatkan Rp 1.100.00,00. 

P :Setelah kamu peroleh Rp 1.100.00,00. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

RM :Yakin (sambil tersenyum). 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

RM :Iya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 3, diketahui bahwa RM memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. RM mampu memahami permasalahan 

dengan baik. RM mampu melaksanakan perhitungan secara benar meskipun 

perncanaan penyelesaian tidak ada. Selanjtnya RM mampu memeriksa kembali 

secara tepat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, RM 

mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 3. Hal ini terbukti dari tahap-

tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. RM mampu memahami masalah 

dengan baik, menyelesaikan permasalahan dengan benar meskipun rencana 

penyelesaiannya tidak ada dan mampu memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. 

4. Data hasil kerja Subjek RM dalam menyelesaikan soal Nomor 4 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 
 

Gambar 4.62 Memahami Masalah Nomor 4 Subjek RM 
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Pada tahap memahami masalah, RM hanya menuliskan diameter sebagai 

unsur yang diketahui dan menuliskan unsur yang ditanyakan secara tepat. Sehingga 

tidak dapat diprediksi bahwa RM apakah mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, RM menuliskan rumus luas 
 

 
 

lingkaran dikurangi luas segitiga. Dari sini terlihat bahwa RM kurang mampu dalam 

merencanakan penyelesaian yang tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, RM menyatakan hasil dari 

luas 
 

 
 lingkaran dikurangi luas segitiga yaitu      . Dari sini terlihat bahwa RM 

melaksanakan perhitungan secara benar, tetapi kurang tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.63 Merencanakan Penyelesaian Nomor 4 Subjek RM 

Gambar 4.64 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 4 Subjek RM 

Gambar 4.65 Melihat Kembali dan Proses Nomor 4 Subjek RM 
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Pada tahap memeriksa kembali, RM menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa RM mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek RM pada nomor 4 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 4? 

RM  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 4? 

RM :sebuah tutup minuman kaleng dipotong seperti gambar (sambil menunjuk 

gambar) dengan diameter 14 cm. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 4? 

RM  :Luas penutup yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

RM :Mencari luas penutup kaleng dengan cara luas 
 

 
 lingkran dikurangi luas 

segitiga, yaitu 
 

 
    

 

 
 

  

 
           . 

P :Luas segitiganya bagaimana? 

RM :Mencari luas segitiga dengan rumus 
 

 
   

 

 
         . 

P :Selanjutnya? 

RM :Mencari luas penutup kaleng yang tersisa dengan cara luas lingkaran 

dikurangi luas segitiga, sehingga diperoleh 14 cm
2
. 

P :Setelah kamu peroleh 14 m
2
. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

RM :Tidak Bu (sambil tersenyum). 

P :Mengapa kamu tidak yakin? 

RM :karena belum saya cek lagi. 

c. Triangulasi Data 
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Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 4, diketahui bahwa RM memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. RM mampu memahami masalah dengan 

baik, namun masih belum menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, RM 

belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 4. Hal ini terbukti dari 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. RM mampu memahami 

masalah dengan baik. Akan tetapi RM kurang tepat melakukan perancanaan 

pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah secara 

tepat. Selanjutnya RM belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh, meskipun jawaban akhirnya tidak tepat. 

4.1.5.2.5 Paparan dan Analisis Data Subjek dengan TKBK Bawah Subjek OKN 

1. Data hasil kerja Subjek OKN dalam menyelesaikan soal Nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

 

Gambar 4.66 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek OKN 



137 
 

 
 

Pada tahap memahami masalah, OKN menuliskan kembali soal yang 

diberikan dan menulis apa yang ditanyakan secara tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa OKN apakah mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, OKN menuliskan rumus luas dan 

keliling lingkaran. OKN juga menuliskan rumus selisih luas dan keliling lingkaran. 

Dari sini terlihat bahwa OKN menyatakan langkah-langkah penyelesaian secara 

kurang lengkap.  

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, OKN menghitung luas 

lingkaran dengan jari-jari 49, tanpa diketahui asal mula didapatkan angka 49. 

 

Gambar 4.67 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek OKN 

Gambar 4.68 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek OKN 
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Kemudian OKN menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya OKN menghitung 

luas kebun yang tersisa dengan cara hasil luas lingkaran dikurangi hasil luas persegi 

panjang, sehingga didapatkan 3156 m. Dari sini terlihat bahwa OKN melaksanakan 

perhitungan secara tidak tepat. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, OKN menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa OKN mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek OKN pada nomor 1 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 1? 

OKN :Paham Bu. 

P :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 1? 

OKN :Sebidang kebun yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya dibangun kolam 

renang berbentuk lingkaran. Sudut-sudut kolam renang tersebut berada tepat 

pada tepi kebun. Ukuran panjangnya 48 m dan lebarnya 20 m. 

P :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 1? 

OKN :Luas kebun yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

OKN :Mencari luas lingkaran. 

P :Mengapa mencari luas lingkaran? 

OKN :Karena kebunnya berbentuk lingkaran. 

P :Iya. Bagaimana mencari luas lingkaran. 

 

Gambar 4.69 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek OKN 



139 
 

 
 

OKN :                     
  

 
            

P :Mengapa jari-jarinya bernilai 49? 

OKN :Tidak tahu Bu (sambil tersenyum). 

P :Setelah itu, apa yang kamu lakukan selanjutnya? 

OKN :Mencari luas persegi panjang dengan cara L                        

         . 

P :Setelah itu? 

OKN :Mencari luas kebun yang tersisa dengan cara luas lingkaran dikurangi luas 

persegi panjang, sehingga diperoleh                 

P :Setelah kamu peroleh       . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

OKN :Tidak Bu (sambil tersenyum). 

P :Kenapa tidak yakin? 

OKN :Karena saya tidak mengecek kembali jawabannya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 1, diketahui bahwa OKN memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. OKN belum mampu memahami masalah 

dengan baik dan belum mampu menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

OKN belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 1. Hal ini terbukti 

dari tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. OKN belum mampu 

memahami masalah dengan baik. OKN kurang tepat melakukan perancanaan 

pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah secara 

tepat. Selanjutnya OKN belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang 
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diperoleh menggunakan unsur-unsur yang telah diketahui pada soal, karena jawaban 

akhirnya tidak tepat. 

2. Data hasil kerja Subjek OKN dalam menyelesaikan soal Nomor 2 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, OKN menuliskan kembali soal yang 

diberikan dan menulis apa yang ditanyakan secara tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa OKN apakah mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, OKN menuliskan rumus lingkaran 

besar dikurangi lingkaran kecil. Dari sini terlihat bahwa OKN merencanakan 

langkah-langkah penyelesaian secara tidak tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.70 Memahami Masalah Nomor 2 Subjek OKN 

Gambar 4.71 Merencanakan Penyelesaian Nomor 2 Subjek OKN 

Gambar 4.72 Melaksankanana Penyelesaian Rencana Nomor 2 Subjek OKN 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, OKN hanya menghitung 

selisih luas lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil, didapatkan 737 m. Dari sini 

terlihat bahwa OKN kurang mampu dalam melaksanakan rencana penyelesaian. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, OKN menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa apakah OKN mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek OKN pada nomor 2 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 2? 

OKN :Kurang paham Bu. 

P :Coba perhatikan soalnya. Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 2? 

OKN :Sebidang kebun yang berbentuk lingkaran yang memiliki keliling 264 m. Di 

sekeliling kebun akan dibangun area pejalan kaki. Luas area pejalan kaki 2002 

m
2
. 

P :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 2? 

OKN :Luas area pejalan kaki. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

OKN :Mencari luas lingkaran luar dikurang luas lingkaran dalam, yaitu      

         . 

P :Setelah itu? 

OKN :Sudah selesai Bu. 

P :Setelah kamu peroleh      . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

 

Gambar 4.73 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 2 Subjek OKN 
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OKN :Tidak Bu (sambil tersenyum). 

P :Kenapa tidak yakin? 

OKN :Karena saya tidak mengecek kembali jawabannya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 2, diketahui bahwa OKN memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. OKN belum mampu memahami masalah 

dengan baik dan belum mampu menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

OKN belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 2. Hal ini terbukti 

dari tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. OKN belum mampu 

memahami masalah dengan baik. OKN kurang tepat melakukan perancanaan 

pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah secara 

tepat. Selanjutnya OKN belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh, karena jawaban akhirnya tidak tepat. 

3. Data hasil kerja Subjek OKN dalam menyelesaikan soal Nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

Gambar 4.74 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek OKN 
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Pada tahap memahami masalah, OKN menuliskan kembali soal yang 

diberikan dan menulis apa yang ditanyakan secara tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa OKN apakah mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, OKN hanya menuliskan rumus     

tanpa memberikan keterangan rumus apa yang dia tulis. Dari sini terlihat bahwa OKN 

kurang mampu merencanakan langkah-langkah penyelesaian. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, OKN menghitung keliling 

lingkaran yang kemudian hasilnya dibagi 5 dan setelah itu hasilnya dikalikan 25.000, 

sehingga didapatkan Rp 1.100.000,00. OKN melaksanakan perhitungan tanpa 

memberi alasan mengapa dia mensubtitusikan angka-angka tersebut. Dari sini terlihat 

bahwa OKN kurang mampu dalam melaksanakan rencana penyelesaian. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

Gambar 4.75 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek OKN 

Gambar 4.76 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek OKN 

Gambar 4.77 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek OKN 
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Pada tahap memeriksa kembali, OKN menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun langkah-langkah penyelesaian tidak jelas. Sehingga 

tidak dapat diprediksi bahwa OKN mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek OKN pada nomor 3 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 3? 

OKN  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 3? 

OKN :Pak Ali akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di 

sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 5m. 1 pohon 

memerlukan biaya Rp 25.000,00. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 3? 

OKN  :seluruh biaya penanaman pohon cemara. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

OKN :Mencari keliling kebun dengan rumus keliling lingkaran, yaitu    
  

 
 

        . 

P :Setelah itu? 

OKN :Hasilnya dibagi 5, diperoleh 44 pohon cemara. 

P :Selanjutnya? 

OKN :Mencari biaya keseluruhan dengan cara jumlah pohon dikalikan harga per 

pohonnya, sehingga didapatkan Rp 1.100.00,00. 

P :Setelah kamu peroleh Rp 1.100.00,00. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

OKN :Kurang yakin (sambil tersenyum). 

P :Mengapa kurang yakin? 

OKN :Karena belum saya cek lagi perhitungannya. 
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c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 3, diketahui bahwa OKN memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. OKN mampu memahami permasalahan 

dengan baik. OKN mampu melaksanakan perhitungan secara benar meskipun 

perncanaan penyelesaiannya tidak ada. Selanjtnya OKN mampu memeriksa kembali 

secara tepat. Dengan demikian dapat didimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

OKN mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 3. Hal ini terbukti dari 

tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. OKN mampu memahami 

masalah dengan baik, menyelesaikan permasalahan dengan benar meskipun rencana 

penyelesaiannya tidak ada dan mampu memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. 

4. Data hasil kerja Subjek OKN dalam menyelesaikan soal Nomor 4 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, OKN menuliskan kembali soal yang 

diberikan dan menulis apa yang ditanyakan secara tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa OKN apakah mampu memahami masalah. 

 

Gambar 4.78 Memahami Masalah Nomor 4 Subjek OKN 
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2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, OKN hanya menuliskan rumus 

 

 
     tanpa memberikan keterangan rumus apa yang dia tulis. Dari sini terlihat 

bahwa OKN kurang mampu merencanakan langkah-langkah penyelesaian. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, OKN menghitung OKN 

melaksanakan perhitungan tanpa memberi alasan mengapa dia mensubtitusikan 

angka-angka tersebut. Dari sini terlihat bahwa OKN kurang mampu dalam 

melaksanakan rencana penyelesaian. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

 

 

 

Gambar 4.79 Merencanakan Penyelesaian Nomor 4 Subjek OKN 

Gambar 4.80 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 4 Subjek OKN 

Gambar 4.81 Memahami Kembali Proses dan Hasil Nomor 4 Subjek OKN 
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Pada tahap memeriksa kembali, OKN menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan, meskipun hasilnya kurang tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa apakah OKN mampu memeriksa kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek OKN pada nomor 4 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 4? 

OKN  :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 4? 

OKN :Sebuah penutup minuman kaleng dipotong. Panjang diameter kaleng tersebut 

adalah 14 cm. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 4? 

OKN  :Luas penutup kaleng yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

OKN :Mencari keliling 
 

 
 lingkaran, yaitu 

 

 
     

 

 
 

  

 
      . 

P :Mengapa mencari keliling, apakah pada soal ada kata yang menunjukkan 

mencari keliling lingkaran? 

OKN :Oh iya Bu, saya salah. 

P :Selanjutnya, apa yang kamu lakukan? 

OKN :Mencari luas lingkaran dengan cara       
  

 
       . 

P :Setelah itu? 

OKN :Menghitung luas penutup yang tersisa dengan cara luas lingkaran dikurangi 

keliling 
 

 
 lingkaran, hasilnya 51 m. 

P :Setelah kamu peroleh 51 m. Apakah kamu merasa yakin dengan jawabanmu? 

OKN :Kurang yakin (sambil tersenyum). 

P :Mengapa kurang yakin? 

OKN :Karena belum saya cek lagi perhitungannya. 
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c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 4, diketahui bahwa OKN memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. OKN belum mampu memahami masalah 

dengan baik dan belum mampu menyelesaikan soal dengan benar. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

OKN belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 4. Hal ini terbukti 

dari tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. OKN belum mampu 

memahami masalah dengan baik. OKN kurang tepat melakukan perancanaan 

pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan masalah secara 

tepat. Selanjutnya OKN belum mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh, karena jawaban akhirnya tidak tepat. 

4.1.5.2.6 Paparan dan Analisis Data Subjek dengan TKBK Bawah Subjek 

ZIKW 

1. Data hasil kerja Subjek ZIKW dalam menyelesaikan soal Nomor 1 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

  

Gambar 4.82 Memahami Masalah Nomor 1 Subjek ZIKW 
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Pada tahap memahami masalah, ZIKW menuliskan kembali soal yang 

diberikan dan menulis apa yang ditanyakan secara tepat. Sehingga tidak dapat 

diprediksi bahwa ZIKW apakah mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ZIKW menuliskan teorema 

phytagoras dan mencari luas kebun yang tersisa dengan cara mengurangkan luas I 

dengan luas II. Dari sini terlihat bahwa ZIKW mampu merencanakan langkah-

langkah penyelesaian secara tepat. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ZIKW mencari ukuran 

diameter menggunakan teorema phytagoras, sehingga didapatkan 52 m. Kemudian 

 

 

Gambar 4.83 Merencanakan Penyelesaian Nomor 1 Subjek ZIKW 

Gambar 4.84 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 1 Subjek ZIKW 
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ZIKW mengubah ukuran diameter ke dalam ukuran jari-jari. Selanjutnya ZIKW 

menghitung luas I yang diduga luas kebun yang berbentuk lingkaran. Disini terlihat 

bahwa ZIKW kurang teliti dalam mensubtitusikan jari-jari lingkaran. Setelah itu, 

ZIKW menghitung luas kebun yang tersisa dengan cara mengurangkan luas lingkaran 

dengan luas persegi panjang. Dari sini terlihat bahwa ZIKW melaksanakan rencana 

penyelesaian secara kurang lengkap. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ZIKW tidak menuliskan jawaban sama sekali. 

Sehingga tidak dapat diprediksi apakah ZIKW mampu memeriksa kembali proses dan 

hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ZIKW pada nomor 1 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 1? 

ZIKW :Paham Bu. 

P :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 1? 

ZIKW :Kebun yang berbentuk lingkaran yang di dalamnya dibangun kolam renang 

berbentuk lingkaran. Ukuran panjangnya 48 m dan lebarnya 20 m. 

P :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 1? 

ZIKW :Luas kebun yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ZIKW :Mencari diameter kebun dulu untuk menentukan luas kebun. 

P :Bagaimana cara menentukan diameternya? 

 

Gambar 4.85 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 1 Subjek ZIKW 
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ZIKW :Dengan menggunakan teorema phytagoras yaitu                 

             , kemudian hasilnya diakar maka hasilnya 52. Jadi 

diameternya 52 m. 

P :Setelah itu? 

ZIKW :Mengubah diameter ke dalam benuk ukuran jari-jari, dengan cara 
  

 
   . 

Mencari luas kebun dengan rumus luas lingkaran, yaitu           

         

P :Selanjutnya? 

ZIKW :Mencari luas kolam renang dengan mengalikan ukuran panjang dan lebarnya, 

yaitu      . Hasilnya         

P :Untuk menentukan luas kebun yang tersisa caranya bagaimana? 

ZIKW :Caranya luas kebun seluruhnya dikurangi luas kolam renang, yaitu      

           . 

P :Setelah kamu peroleh         . Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ZIKW :Kurang yakin Bu(dengan ragu-ragu). 

P :Kenapa kurang yakin? 

ZIKW :Karena saya tidak mengecek kembali jawabannya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 1, diketahui bahwa ZIKW memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. ZIKW mampu memahami permasalahan 

dengan baik, namun kurang teliti dalam mengerjakan soal. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

ZIKW mampu memecakan permasalahan Nomor 1. ZIKW mampu memahami 

masalah dengan baik, mampu merencanakan penyelesaian masalah namun kurang 
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lengkap. Selanjutnya ZIKW melaksanakan perhitungan secara kurang tepat. ZIKW 

juga belum mampu memeriksa kembali hasil yang diperoleh dari proses perhitungan. 

2. Data hasil kerja Subjek ZIKW dalam menyelesaikan soal Nomor 2 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ZIKW menuliskan unsur-unsur yang 

diketahui dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ZIKW 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ZIKW hanya menuliskan rumus 

     . Dari sini terlihat bahwa ZIKW kurang mampu merencanakan langkah-

langkah penyelesaian. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Gambar 4.86 Memahami Masalah Nomor 2 Subjek ZIKW 

Gambar 4.87 Merencanakan Penyelesaian Nomor 2 Subjek ZIKW 

Gambar 4.88 Melaksankan Rencana Penyelesaian Nomor 2 Subjek ZIKW 
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Pada tahap merencanakan penyelesaian, ZIKW menghitung jari-jari kebun 

yang berbentuk lingkaran dari luas area pejalan kaki yang diketahui. Dalam hal ini, 

ZIKW salah konsep dalam melaksanakan perhitungan. Dari sini terlihat bahwa, 

ZIKW kurang mampu dalam melaksanakan rencana penyelesaian. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ZIKW tidak menuliskan jawaban sama sekali, 

sehingga tidak dapat diprediksi apakah ZIKW mampu memeriksa kembali proses dan 

hasil perhitungan. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ZIKW pada nomor 2 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 2? 

ZIKW :Kurang paham Bu. 

P :Coba perhatikan soalnya. Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 2? 

ZIKW :Sebidang kebun yang berbentuk lingkaran yang memiliki keliling 264 m. 

Luas area pejalan kaki 2002 m
2
. 

P :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 2? 

ZIKW :Luas area pejalan kaki. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ZIKW :Mencari jari-jari dari luas area pejalan kaki yang diketahui. 

P :Setelah itu? 

ZIKW :Tidak tahu Bu. 

 

 

 

Gambar 4.89 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 2 Subjek ZIKW 
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c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 2, diketahui bahwa ZIKW memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. ZIKW mampu memahami masalah 

dengan baik, namun masih belum menyelesaikan soal dengan benar. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

ZIKW belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 2. Hal ini terbukti 

dari tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. ZIKW mampu 

memahami masalah dengan baik. Akan tetapi ZIKW kurang tepat melakukan 

perancanaan pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan 

masalah secara tepat. Selanjutnya ZIKW belum mampu untuk memeriksa kembali 

jawaban yang diperoleh menggunakan unsur-unsur yang telah diketahui pada soal. 

3. Data hasil kerja Subjek ZIKW dalam menyelesaikan soal Nomor 3 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 

1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Gambar 4.90 Memahami Masalah Nomor 3 Subjek ZIKW 
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Pada tahap memahami masalah, ZIKW menuliskan unsur-unsur yang 

diketahui dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ZIKW 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

Pada tahap merencanakan masalah, ZIKW menuliskan rumus keliling taman 

yang berbentuk lingkaran. Setelah itu, menentukan banyaknya pohon dengan 

membagi ukuran keliling tanam dengan jarak setiap pohon cemara. Kemudian 

hasilnya dikalikan harga per pohon untuk menentukan seluruh biaya yang diperlukan. 

Dari sini terlihat bahwa ZIKW menyatakan langkah-langkah penyelesaian soal nomor 

3 secara tepat dan benar. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ZIKW melaksanakan 

perhitungan sesuai rencana penyelesaian. ZIKW menghitung keliling taman dengan 

rumus lingkaran yang hasilnya 220 m. Hasilnya dibagi jarak setiap pohon cemara, 

 

Gambar 4.91 Merencanakan Penyelesaian Nomor 3 Subjek ZIKW 

Gambar 4.92 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 3 Subjek ZIKW 
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didapatkan jumlah pohon cemara yaitu 44 pohon cemara. Selanjtnya mengalikan 

jumlah pohon cemara dengan harga per pohon cemara untuk mendapatkan biaya 

penanaman seluruhnya yaitu Rp 1.100.00,00. Dari sini terlihat bahwa, ZIKW mampu 

melaksanakan perhitungan sesuai rencana penyelesaian secara lengkap dan benar. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ZIKW menuliskan kembali hasil perhitungan 

yang telah didapatkan. Sehingga dapat diprediksi bahwa ZIKW mampu memeriksa 

kembali proses dan hasil. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ZIKW pada nomor 3 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 3? 

ZIKW :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 3? 

ZIKW :Jari-jari taman adalah 35 m. Sekeliling taman ditanami pohon dengan jarak 5 

m. Dan harga 1 pohon Rp 25.000,00. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 3? 

ZIKW :Biaya penanaman pohon cemara. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ZIKW :Mencari keliling kebun dengan rumus keliling lingkaran, yaitu    
  

 
 

        . 

P :Setelah itu? 

ZIKW :Mencari banyaknya pohon dengan cara keliling taman dibagi 5, diperoleh 44 

pohon cemara. 

 

Gambar 4.93 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 3 Subjek ZIKW 
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P :Selanjutnya? 

ZIKW :Mencari biaya keseluruhan dengan cara jumlah pohon dikalikan harga per 

pohonnya, sehingga didapatkan Rp 1.100.00,00. 

P :Setelah kamu peroleh Rp 1.100.00,00. Apakah kamu merasa yakin dengan 

jawabanmu? 

ZIKW :Yakin. 

P :Lalu perhitungan dan hasilnya kamu cek lagi tidak? 

ZIKW :Iya. 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawacara pada 

soal nomor 3, diketahui bahwa ZIKW memiliki kecenderungan jawaban yang sama 

pada kedua metode pengambilan data. ZIKW mampu memahami permasalahan 

dengan baik, merencanakan penyelesaian dan melaksanakan perhitungan dengan 

benar, serta mampu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

ZIKW mampu menyelesaikan masalah Nomor 3. Hal ini terbukti dari tahap-tahap 

pemecahan masalah yang dilakukan ZIKW secara benar. ZIKW mampu memahami 

masalah dengan baik. Kemudian ZIKW mampu melakukan perencanaan penyelesaian 

masalah secara tepat. Selanjutnya ZIKW mampu untuk memeriksa kembali hasil 

yang telah diperoleh 

4. Data hasil kerja Subjek ZIKW dalam menyelesaikan soal Nomor 4 

a. Hasil pengerjaan tes kemampuan pemecahan masalah matematika. 
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1) Memahami Masalah 

 

 

 

 

Pada tahap memahami masalah, ZIKW menuliskan unsur-unsur yang 

diketahui dan yang ditanyakan secara tepat. Sehingga dapat diprediksi bahwa ZIKW 

mampu memahami masalah. 

2) Merencanakan Penyelesaian 

 

 

 

 

Pada tahap merencanakan penyelesaian, ZIKW menuliskan teorema 

phytagoras dan menuliskan luas penutup yang tersisa dengan cara luas I dikurangi 

luas II. Dari sini terlihat bahwa ZIKW kurang mampu dalam merencanakan langkah-

langkah penyelesaian. 

3) Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.94 Memahami Masalah Nomor 4 Subjek ZIKW 

Gambar 4.95 Merencanakan Penyelesaian Nomor 4 Subjek ZIKW 

Gambar 4.96 Melaksanakan Rencana Penyelesaian Nomor 4 Subjek ZIKW 
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Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, ZIKW menghitung alas 

segitiga dengan menggunakan teorema phytagoras. Kemudian ZIKW menghitung 

luas penutup botol yang tersisa dengan cara menyelisihkan luas I diduga luas 

lingkaran dan luas II yang diduga luas segitiga, sehingga didapatkan      . Dari sini 

terlihat bahwa ZIKW kurang mampu dalam melaksanakan rencana penyelesaian. 

4) Melihat Kembali Proses dan Hasil 

 

 

Pada tahap memeriksa kembali, ZIKW tidak menuliskan jawaban sama sekali, 

sehingga tidak dapat diprediksi apakah ZIKW mampu memeriksa kembali proses dan 

hasil perhitungan. 

b. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan subjek ZIKW pada nomor 4 

soal tes pemecahan masalah matematika. 

P  :Apakah kamu paham maksud dari soal nomor 4? 

ZIKW :Paham Bu. 

P  :Apa saja yang diketahui dari masalah nomor 4? 

ZIKW :Sebuah penutup minuman kaleng dipotong seperti pada gambar (sambil 

menunjuk gambar) dengan panjang diameter 14 cm. 

P  :Apa yang ditanyakan dari soal nomor 4? 

ZIKW :Luas penutup yang tersisa. 

P :Saat merencanakan penyelesaian, langkah-langkah apa saja yang kamu 

lakukan untuk menyelesaikan soal ini? 

ZIKW :Mencari alas segitiga unruk menentukan luas segitiga. 

P :Alasnya ketemu berapa? 

ZIKW :Belum ketemu Bu hehe. 

P :Setelah itu, apa yang kamu lakukan? 

 

Gambar 4.97 Melihat Kembali Proses dan Hasil Nomor 4 Subjek ZIKW 
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ZIKW :Mencari luas penutup minuman kaleng dengan cara luas lingkaran dikurangi 

luas segitiga. 

P :Hasilnya berapa? 

ZIKW :Hasilnya ngarang Bu. Kan alas segitiganya belum ketemu. 

 

c. Triangulasi Data 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui tes tertulis dan wawancara 

pada soal Nomor 4, diketahui bahwa ZIKW memiliki kecenderungan jawaban yang 

sama pada kedua metode pengambilan data. ZIKW mampu memahami masalah 

dengan baik, namun masih belum menyelesaikan soal dengan benar. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. 

d. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui tes tertulis dan hasil wawancara, 

ZIKW belum mampu memecahkan permasalahan pada soal Nomor 4. Hal ini terbukti 

dari tahap-tahap pemecahan masalah yang dilakukan siswa. ZIKW mampu 

memahami masalah dengan baik. Akan tetapi ZIKW kurang tepat melakukan 

perancanaan pemecahan masalah serta belum mampu menyelesaikan pemecahan 

masalah secara tepat. Selanjutnya ZIKW belum mampu untuk memeriksa kembali 

jawaban yang diperoleh menggunakan unsur-unsur yang telah diketahui pada soal. 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pembahasan Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pembelajaran dalam penelitian ini mencakup 3 tahap yaitu (1) tahap 

perencanaan (planning and preparation); (2) tahap pengajaran (classroom 
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environment dan instruction); dan (3) tahap evaluasi (professional responsibility). 

Penilaian tentang perencanaan proses pembelajaran meliputi validasi perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus dan RPP. Penilaian pengajaran meliputi 

menilai kinerja guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran setting problem based 

leraning. Penilaian evaluasi dapat diukur dari hasil kerja kelompok dan hasil tes 

formatif disetiap pertemuan. Pembelajaran dikatakan berkualitas jika perencanaan 

proses pembelajaran dan tahap pengajaran memenuhi kriteria minimal baik, serta 

tahap evaluasi menunjukkan lebih dari 75% siswa memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) yang telah ditetapkan. 

Hasil perolehan nilai validasi silabus dan RPP pada perencanaan proses 

pembelajaran setting Problem Based Leraning adalah diperoleh skor akhir sebesar 

27,5 dengan kriteria sangat baik untuk penilaian silabus dan 3,73 untuk RPP dengan 

kriteria valid yaitu dapat digunakan dengan sedikit revisi. Dengan demikian 

perencanaan proses pembelajaran setting Problem Based Leraning sudah terlaksana 

dengan baik sehingga layak untuk digunakan. 

Perolehan nilai kinerja guru dan aktivitas siswa dalam tahap pengajaran 

setting Problem Based Leraning menunjukkan nilai akhir sebesar 86,77% dengan 

kriteria sangat baik untuk kinerja guru dan 86,62% dengan kriteria sangat baik untuk 

aktivitas siswa. Dengan demikian, tahap pengajaran setting Problem Based Leraning 

sudah terlaksana dengan kriteria sangat baik yang berarti guru dan siswa telah 

meaksanakan pembelajaran setting Problem Based Leraning dengan sangat baik. 
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Perolehan nilai tes formatif dan kerja kelompok pada pembelajaran setting 

Problem Based Leraning menunjukkan bahwa 85,3% siswa untuk tes formatif dan 

100% siswa untuk kerja kelompok telah memenuhi KKM yang telah ditetapkan, yaitu 

nilai 70 dari totl niali 100. Dengan demikian, evaluasi hasil pembelajaran setting 

Problem Based Leraning sudah terlaksana dengan baik. 

4.2.2 Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa 

Perhitungan uji proporsi menunjukkan bahwa skor kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa mencapai KKM sesuai yang ditetapkan di SMP Negeri 5 

Semarang ketuntasan individual adalah 70, dengan rata-rata nilai 75,625. Sementara 

kriteria ketuntasan klasikal yaitu persentase siswa yang mencapai ketuntasan 

individual minimal 75%. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai siswa kelas penelitian 

mencapai 84,38%.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa cukup tinggi. Hal itu terlihat dari hasil tes kemampuan berpikir kreatif yang 

telah mencapai ketuntasan belajar. Kemampuan siswa hampir merata pada setiap 

aspek kemampuan berpikir kreatif matematis. Siswa cenderung lebih mampu dalam 

menjawab soal aspek kelancaran (fluency) dan masih kurang dalam menjawab soal 

aspek keaslian (originality). Sedangkan kemampuan siswa dalam menjawab soal 

aspek keluwesan (flexibility) dan kerincian (elaboration) relatif sama. Siswa mampu 

menjawab soal secara tepat dan lancar, serta cenderung mampu menjawab masalah 

melalui beragam cara penyelesaian dan merinci jawaban secara detail, namun masih 

kurang dalam mengembangkan ide baru dalam menjawab soal. 
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4.2.3 Hasil Tes Kemampuan Pemecahan Maslah Matematika Siswa 

Perhitungan uji proporsi menunjukkan bahwa skor kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa mencapai KKM sesuai yang ditetapkan di SMP Negeri 5 

Semarang ketuntasan individual adalah 70, dengan rata-rata nilai 77,39. Sementara 

kriteria ketuntasan klasikal yaitu persentase siswa yang mencapai ketuntasan 

individual minimal 75%. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai siswa kelompok 

eksperimen mencapai 86,21%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa cukup tinggi. Hal itu terlihat dari hasil tes kemampuan pemecahan 

masalah yang telah mencapai ketuntasan belajar. Siswa mampu menyelesaikan 

masalah sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah, antara lain:  

1. Siswa mampu memahami masalah dengan baik. Hal ini terlihat pada kemampuan 

siswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan yang ditanyakan, 

serta mampu membuat model matematika. 

2. Siswa cenderung mampu merencanakan penyelesaian masalah. Hal ini terlihat 

pada kemampuan siswa dalam menerapkan strategi pemecahan masalah. 

3. Siswa cenderung mampu melaksanakan rencana penyelesaian. Hal ini terlihat 

pada kemampuan siswa dalam melaksanakan perhitungan sesuai apa yang 

direncanakan. Namun beberapa siswa masih kurang teliti dalam melaksanakan 

perhitungan. 

4. Siswa cenderung mampu melihat kembali jawaban. Hal ini terlihat pada 

kemampuan siswa yang mampu mengecek kembali jawaban yang telah diperoleh. 
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4.2.4 Hubungan antara Hasil Tes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

dan Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan pemecahan masalah 

matematika saling berhubungan satu sama lain. Dari hasil penelitian, koefisien 

korelasi antara kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan pemecahan 

masalah matematika adalah 0,624. Hal ini berarti bahwa kedua variabel memiliki 

hubungan korelasi yang erat. Menurut Dwijanto (2007), dalam menyelesaikan 

masalah matematika memerlukan kemampuan berpikir kreatif dan sebaliknya dalam 

menyelesaikan tes kemampuan berpikir kreatif matematis tidak luput dari 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika memerlukan kemampuan kelancaran dalam menjawab, kemampuan 

mencari berbagai alternatif cara penyelesaian, kemampuan dalam mengembangkan 

ide baru, dan kemampuan merinci jawaban. Semua itu adalah aspek-aspek 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Demikian pula dalam menyelesaikan tes 

kemampuan berpikir kreatif, siswa memerlukan kemampuan untuk memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian yang tepat, melaksanakan perhitungan, dan 

menyimpulkan sesuai dengan hasil perhitungan.  

4.2.5 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau 

dari Kemampuan Berpikir Kreatif 

Rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika pada kelompok TKBK 

Atas lebih baik dari pada kelompok TKBK Tengah dan TKBK Bawah. Sedangkan 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika pada kelompok TKBK Tengah 
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lebih baik dari pada kelompok TKBK Bawah. Kemampuan pemecahan masalah 

matematika setiap TKBK dipaparkan sebagai berikut. 

1. Kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelompok TKBK Atas. 

a. Memahami Masalah 

ARC dapat memahami masalah dengan baik. ARC mampu menentukan syarat 

cukup dan syarat perlu untuk menyelesaikan pemecahan masalah. Demikian juga ST 

mampu memahami masalah dengan baik. Pada langkah ini, kedua subjek memiliki 

kecenderungan tidak mengalami kesulitan dalam menentukan kecukupan syarat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. 

b. Merencanakan Penyelesaian 

Dalam membuat rencana penyelesaian masalah, ARC dapat merencanakan 

penyelesaian masalah dengan baik. ARC mampu menuliskan strategi yang diperlukan 

serta mampu menuliskan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. 

Begitu juga ST mampu merencanakan penyelesaian masalah dengan baik. ST dapat 

menjelaskan hubungan antara apa yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal 

secara tepat meskipun belum begitu rinci. Kedua subjek memiliki kecenderungan 

dapat menggunakan semua unsur yang diketahui untuk menyelesaikan masalah.  

c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Dalam langkah melaksanakan rencana pemecahan masalah, kedua subjek 

mampu melaksanakannya secara tepat. Pada tahap ini, siswa melaksanakan proses 

perhitungan sesuai dengan rencana yang disusunnya. Kedua subjek memiliki 

kecenderungan lebih teliti dalam proses perhitungan. 
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d. Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Pada tahap memeriksa kembali, kedua subjek memiliki kecenderungan dapat 

menuliskan kembali jawaban dari proses perhitungan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kedua subjek mampu untuk memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh 

dengan menggunakan unsur-unsur yang diketahui pada soal. 

2. Kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelompok TKBK 

Tengah. 

a. Memahami Masalah 

DAP dapat memahami masalah dengan baik. DAP mampu menentukan syarat 

cukup dan syarat perlu untuk menyelesaikan pemecahan masalah. Demikian juga RM 

mampu memahami masalah dengan baik. Pada langkah ini, kedua subjek memiliki 

kecenderungan tidak mengalami kesulitan dalam menentukan kecukupan syarat yang 

diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. 

b. Merencanakan Penyelesaian  

DAP mampu merencanakan pemecahan masalah dengan baik. DAP 

cenderung mampu menuliskan strategi yang diperlukan serta mampu menuliskan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Begitu pula dengan RM 

mampu merencanakan pemecahan masalah dengan baik. Kedua subjek cenderung 

mampu menjelaskan hubungan antara yang diketahui dengan apa yang ditanyakan 

namun belum begitu rinci.  
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c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Pada langkah melaksanakan rencana penyelesaian, kedua subjek 

melaksanakan perhitungan sesuai rencana yang disusun sebelumnya. Namun kedua 

subjek cenderung kurang teliti dalam proses perhitungan, sehingga hasilnya kurang 

tepat. 

d. Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Pada tahap memeriksa kembali, kedua subjek mampu menuliskan kembali 

hasil perhitungan, meskipun hasilnya belum tepat. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kedua subjek belum mampu memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh dengan menggunakan unsur-unsur yang diketahui pada soal, karena 

jawaban akhirnya tidak tepat. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa kelompok TKBK 

Bawah. 

a. Memahami Masalah 

OKN belum mampu memahami masalah dengan baik. OKN hanya 

menuliskan kembali pernyataan pada soal yang diberikan dan hanya membaca ulang 

pertanyaan pada saat wawncara. Sedangkan ZIKW cenderung bisa memahami 

permasalahan meskipun belum begitu rinci. Pada langkah ini, kedua subjek memiliki 

kecenderungan belum mampu memahami masalah dengan baik. 

b. Merencanakan Penyelesaian  

Dalam membuat rencana pemecahan masalah, kedua subjek cenderung belum 

mampu membuat rencana penyelesaian dengan baik. Kedua subjek cenderung tidak 
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dapat menuliskan strategi penyelesaian masalah serta tidak dapat menuliskan konsep 

yang digunakan untuk pemecahan masalah. 

c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian 

Pada langkah melaksanakan rencana pemecahan masalah, kedua subjek tidak 

mampu melaksanakannya dengan benar dan tepat. Hal tersebut dikarenakan dari awal 

pemahaman masalah sampai pada perencanaan penyelesaian masalah, kedua subjek 

tidak melaksanakannya dengan benar. 

d. Melihat Kembali Proses dan Hasil 

Pada tahap memeriksa kembali, kedua subjek cenderung belum mampu 

melaksanakan tahap ini dengan benar dan tepat. Siswa mengalami kesulitan dari awal 

pemecahan masalah, sehingga kedua subjek menuliskannya secara asal-asalan. 

4.3 Keterbatasan Peneliti 

1. Peneliti hanya mampu menganalisis kemampuan pemecahan masalah pada 6 

siswa. Alangkah lebih baik jika proses menganalisis diberlakukan bagi seluruh 

siswa guna mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa. Hal tersebut 

dapat menjadi masukan bagi guru agar lebih lagi memperhatikan siswa dengan 

memberikan cara pembelajaran berbasis masalah. 

2. Keterbatasan yang muncul dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang 

terpotong oleh try out UN kelas IX, sehingga mengakibatkan jam pelajaran 

matematika maupun pelajaran yang lain kurang efektif.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

1. Kualitas pembelajaran dalam setting Problem Based Learning berkualitas dengan 

penilaian perencanaan yang terdiri dari silabus mempunyai kriteria sangat baik 

dan RPP dengan kriteria valid, pengajaran yang terdiri dari penilaian kinerja guru 

dan aktivitas siswa dalam kriteria sangat baik, dan evaluasi yang terdiri dari 

penilaian kerja kelompok dan kuis menunjukkan lebih dari 75% siswa memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu nilai 70 dari total nilai 

100. 

2. Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang belajar menggunakan model 

Problem Based Learning  mencapai ketuntasan belajar. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang belajar menggunakan 

model Problem Based Learning  mencapai ketuntasan belajar. 

4. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari masing-masing 

TKBK. 

1) Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada TKBK Atas. 

a. Siswa pada TKBK Atas dapat memahami masalah dengan baik. Siswa dapat 

menuliskan maupun mengungkapkan apa yang diketahui dan yang ditanyakan 
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pada soal. Siswa juga tidak mengalami kesulitan dalam menentukan syarat 

yang diperlukan untuk menyelesaiakan permasalahan. 

b. Siswa pada TKBK Atas mampu menuliskan strategi yang diperlukan serta 

mampu menuliskan konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Siswa juga mampu menyatakan langkah-langkah penyelesaian 

secara lengkap. 

c. Siswa pada TKBK Atas mampu melaksanakan perhitungan sesuai dengan 

yang direncanakan sebelumnya untuk memecahkan permasalahan. Siswa juga 

lebih teliti dalam proses perhitungan. 

d. Siswa pada TKBK Atas dapat menuliskan kembali jawaban dari proses 

perhitungan. Siswa juga dapat memeriksa kembali jawaban yang diperoleh 

dengan menggunakan unsur-unsur yang diketahui pada soal. 

2) Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada TKBK Tengah. 

a. Siswa pada TKBK Tengah dapat memahami masalah dengan baik. Siswa 

dapat menuliskan maupun mengungkapkan apa yang diketahui dan yang 

ditanyakan pada soal. Siswa juga tidak mengalami kesulitan dalam 

menentukan syarat yang diperlukan untuk menyelesaiakan permasalahan. 

b. Siswa pada TKBK Tengah mampu menyatakan langkah-langkah penyelesaian 

masalah dengan baik namun kurang begitu rinci. Siswa kurang rinci dalam 

perencanaan pada akhir penyelesaian. 
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c. Siswa pada TKBK Tengah mampu melaksanakan perhitungan sesuai dengan 

perencanaan penyelesaian masalah, namun kurang teliti dalam proses 

perhitungan. 

d. Siswa pada TKBK Tengah belum mampu memeriksa kembali hasil 

perhitungan, dikarenakan hasilnya belum tepat. 

3) Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada TKBK Bawah. 

a. Siswa pada TKBK Bawah belum memahami masalah dengan baik. Siswa 

hanya menuliskan kembali pernyataan pada soal yang diberikan dan hanya 

membaca ulang soal pada saat wawancara. 

b. Siswa pada TKBK Bawah belum mampu merencakan penyelesaian secara 

tepat. siswa cenderung tidak dapat menuliskan strategi penyelesaian masalah 

serta tidak dapat menuliskan konsep yang digunakan untuk pemecahan 

masalah. 

c. Siswa pada TKBK Bawah belum mampu melaksanakan rencana penyelesaian 

secara benar dan tepat. Hal tersebut dikarenakan dari awal pemahaman 

masalah sampai pada perencanaan penyelesaian masalah, siswa tidak 

melaksanakannya dengan benar. 

d. Siswa pada TKBK Bawah cenderung belum mampu memeriksa kembali 

jawaban secara tepat. Siswa mengalami kesulitan dari awal pemecahan 

masalah, sehingga kedua subjek menuliskannya secara asal-asalan. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat 

dirokemendasikan peneliti adalah sebagai berikut. 

1. Sebaiknya guru matematika di SMP Negeri 5 Semarang lebih sering memberikan 

latihan soal yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Sehingga siswa tidak hanya berpacu pada peningkatan prestasi, namun juga 

mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah dan dapat 

mengembangkan idenya dalam menjawab permasalahan. 

2. Guru sebaiknya lebih menekankan perbedaan jari-jari dan diameter lingkaran 

yang diketahui pada soal, supaya siswa tidak salah dalam mensubtitusikannya ke 

dalam perhitungan. Sehingga siswa memperoleh jawaban yang tepat. 

3. Guru perlu mengajarkan pemecahan masalah matematika sesuai dengan tingkat 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemampuan siswa pada TKBK Atas sudah 

bagus, namun tetap harus diperhatikan dengan melakukan pembelajaran yang 

inovatif. Siswa pada TKBK Tengah sebaiknya lebih diperhatikan dalam 

melaksanakan perhitungan agar siswa lebih teliti dan cermat. Sedangkan siswa 

pada TKBK Bawah hendaknya guru lebih memberi perhatian dalam membimbing 

agar siswa tidak mudah putus asa untuk mencoba terus dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika dengan memberikan berbagai jenis 

latihan soal pemecahan masalah. 
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KODE DAFTAR SISWA  

No 

Kode 

Uji Coba Berpikir 

Kreatif (Kelas VIII E) 

Uji Coba Pemecahan 

Masalah (Kelas VIII F) 

Kelas Penelitian (Kelas 

VIII G) 

1 AMK AYA AA 

2 AM APW ARC 

3 ASR AMPP AAS 

4 AKD AW AYRI 

5 AND ARP BD 

6 CAR ABF DAP 

7 CYA AIS DNRS 

8 DCDP DC DESP 

9 EPA FNR DNW 

10 FIP FDA DD 

11 GAL FNF FR 

12 HAH FRP FLD 

13 IFT FAP FADP 

14 LIR HNS FRA 

15 LWI HPIG GAS 

16 MDS HPD IKPP 

17 MRS ITM IAW 

18 MAIBA ISR LAV 

19 NMP MAE LWI 

20 NAP NPA MFR 

21 NDK NRS NHK 

22 PSZ NC OKN 

23 RRR PA RM 

24 RNF QKJ RK 

25 RDP RK RSEF 

26 RDT RAI RRB 

27 SSS RTP ST 

28 SMRK RZ SW 

29 VAD ROBH SFK 

30 VAR STA TN 

31 ZAD SL TR 

32 ZA ZAR ZIKW 

Lampiran 1 
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SILABUS 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Lingkaran 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 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. 

KI 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. 

KI 4 : Mengolah, mencoba, 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. 

  

L
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 2
 

1
7
9
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Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 
Pendekatan Pembelajaran 

Instrumen 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.6 Memahami 

unsur, 

keliling, dan 

luas dari 

lingkaran 

Lingkaran 
MENGAMATI 

 Mengamati gambar, foto, video atau secara 

langsung peristiwa, kejadian, fenomena, 

konteks atau situasi yang berkaitan dengan 

konsep lingkaran. 

MENANYA 

 Guru memotivasi, mendorong kreatifitas 

dalam bentuk bertanya, memberi gagasan yang 

menarik dan menantang untuk didalami misal: 

bagaimana konsep dan bentuk lingkaran 

digunakan oleh manusia untuk membuat roda, 

mempermudah gerak benda dsb 

 Membahas dan diskusi mempertanyakan 

berbagai kelebihan dan manfaat benda bentuk 

lingkaran, bagaimana terampil melukis 

lingkaran dengan media yang tersedia, dsb. 

 

TUGAS 

 Merancang 

dan 

melakukan 

percobaan 

menentukan 

nilai  

TES 

 Keliling dan 

luas 

lingkaran 

 Problem  

lingkaran 

2 x 40 menit 

(3 pertemuan) 

Buku siswa 

kurikulum 

2013 kelas 

VIII 

semester 2  

 

Alat peraga 

lingkaran, 

jangka, 

busur 

  EKPLORASI 

 Mendikusikan, mendeskripsikan dan 

menjelaskan nilai estetika dan fungsi berbagai 

benda berbentuk lingkaran atau memiliki 

permukaan lingkaran 

 Menggambar atau melukis lingkaran dengan 

jangka serta membahas, mendiskusikan dan 

menjelaskan unsur-unsur lingkaran (titik pusat, 

   

1
8
0
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tali busur, sector, jari-jari, diameter, busur, 

tembereng, apotema, sudut pusat, dan sudut 

keliling) 

 Melakukan percobaan mengukur diameter dan 

keliling berbagai lingkaran untuk menemukan 

dan menjelaskan nilai rasio atau perbandingan 

keliling dengan diameter sebagai π dengan 

nilai kira-kira 3.14 

 Melakukan percobaan dengan memotong 

kertas berbentuk lingkaran ke dalam sector-

sektor yang kecil serta digabung menjadi 

bangun mirip persegi panjang dengan ukuran 

panjang setengah kelilingnya dan lebar sebesar 

jari-jari untuk menemukan rumus luas 

lingkaran 

 Berlatih menentukan jari-jari, diameter, 

keliling, luas ataupun unsur lainnya yang 

berkaitan dengan masalah lingkaran 

 Menjelaskan atau mendeskripsikan masalah ke 

dalam bahasa sendiri, diagram, tabel, 

gambar/ilustrsi yang lebih sederhana, jelas dan 

lengkap 

  ASOSIASI 

 Menyelidiki, menganalisis dan membedakan 

menjelaskan melalui contoh kejadian, 

peristiwa, situasi atau fenomena alam dan 

aktifitas sosial sehari-hari yang merupakan 

   

1
8
1
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penerapan konsep lingkaran atau lainnya 

 Menganalisis dan menyimpulkan rumus 

keliling dan luas lingkaran berdasarkan hasil 

pengamatan, percobaan 

KOMUNIKASI 

 Menyajikan secara tertulis atau lisan hasil 

pembelajaran, apa yang telah dipelajari, 

keterampilan atau materi yang masih perlu 

ditingkatkan, atau strategi atau konsep baru 

yang ditemukan (menurut siswa) berdasarkan 

apa yang dipelajari pada tingkat kelas atau 

tingkat kelompok 

 Memberikan tanggapan hasil presentasi 

meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, 

sanggahan dan alasan,  memberikan tambahan 

informasi, atau melengkapi informasi ataupun 

tanggapan lainnya 

 Melakukan resume secara lengkap, 

komprehensif dan dibantu guru dari konsep 

yang dipahami, keterampilan yang diperoleh 

maupun sikap lainnya. 

1
8
2
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Semarang  

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII (delapan)/2 (dua) 

Materi Pokok  : Lingkaran 

Alokasi Waktu             : 2 x 40 menit (3 pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti 

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 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 Pencapaian Kompetensi 

No Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 1.1 Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

1.1.1 Menyadari besarnya 

kekuasaan Tuhan dalam 

menciptakan benda-benda 

yang permukaannya 

berbentuk lingkaran. 

1.1.2 Menyadari adanya kegunaan 

dan kekuatan doa dalam 

memulai berbagai aktivitas. 

Lampiran 3 
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1.1.3 Menyadari bahwa banyak 

kegunaan dari benda-benda 

berbentuk lingkaran. 

2 2.1 Menunjukkan perilaku teliti dan 

sesuai prosedur dalam 

melakukan aktivitas pemecahan 

masalah matematika. 

2.1.1 Menunjukkan perilaku teliti 

dalam memecahkan masalah 

matematika. 

2.1.2 Menunjukkan rasa ingin tahu 

terhadap stimulus pelajaran 

matematika yang diberikan 

guru. 

 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 Menunjukkan adanya minat 

dalam mempelajari 

matematika. 

 

3 3.6 Memahami unsur, keliling, dan 

luas dari lingkaran. 

3.6.1 Mengidentifikasi unsur-unsur 

lingkaran. 

3.6.2 Memahami hubungan antar 

unsur-unsur pada lingkaran. 

3.6.3 Menyelesaikan permasalahan 

yang terkait dengan unsur-

unsur lingkaran. 

3.6.4 Menentukan keliling dan luas 

lingkaran. 

3.6.5 Menyelesaikan permasalahan 

yang terkait dengan keliling 

dan luas lingkaran. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi 

kelas (presentasi), 

1. Siswa dapat menyadari besarnya kekuasaan Tuhan dalam menciptakan 

benda-benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. 
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2. Siswa dapat menyadari adanya kegunaan dan kekuatan doa dalam memulai 

berbagai aktivitas. 

3. Siswa dapat menyadari bahwa banyak kegunaan dari benda-benda berbentuk 

lingkaran. 

4. Siswa dapat menunjukkan perilaku teliti dalam memecahkan masalah 

matematika. 

5. Siswa dapat menunjukkan rasa ingin tahu terhadap stimulus pelajaran 

matematika yang diberikan guru. 

6. Siswa dapat menunjukkan adanya minat dalam mempelajari matematika. 

7. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. 

8. Siswa dapat memahami hubungan antar unsur-unsur pada lingkaran. 

9. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan unsur-unsur 

lingkaran. 

10. Siswa dapat menentukan keliling dan luas lingkaran. 

11. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keliling dan 

luas lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran   

 Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran (lihat lampiran 1) 

 Menentukan keliling lingkaran (lihat lampiran 1) 

 Menentukan luas lingkaran (lihat lampiran 1) 

E. Model dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Model : Problem Ba sed Learning 

2. Pendekatan : Saintifik 

F. Sumber Belajar 

1. Buku siswa kurikulum 2013 kelas VIII 

G. Media Pembelajaran 

1. Media  : LKS, powerpoint 

2. Alat dan bahan: penggaris, busur, dan jangka 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
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Pertemuan ke-1 (2 x 40 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran. 

2. Peserta didik melakukan do’a sebelum 

belajar. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada 

situasi belajar yang kondusif. 

5. Guru memberikan apersepsi tentang konsep 

lingkaran. 

*Apresepsi: melalui tanya jawab,  

 Siswa diingatkan tentang bangun 

lingkaran yang telah dipelajari saat di 

SD. 

 Siswa diminta menyebutkan benda-

benda di sekitar yang permukaannya 

berbentuk lingkaran. 

6. Guru memberikan motivasi tentang 

kegunaan lingkaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

5  menit 

Inti   Fase 1: Orientasi siswa kepada masalah 

1. Siswa mengamati permasalahan pada 

poerpoint yang telah ditampilkan oleh 

guru di layar. 

 Fase 2: Mengorganisasikan siswa 

2. Siswa merumuskan pertanyaan terkait 

dengan unsur-unsur lingkaran dari hasil 

pengamatan yang telah dilakukan.  

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

kelompok kecil yang terdiri atas 4 

orang. 

4. Guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

5. Guru memberi tugas kelompok untuk 

menyelesaikan masalah pada LKS yang 

diberikan dengan melalui diskusi 

 

70 menit 
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kelompok. 

6. Siswa secara berkelompok, mencari 

pengertian unsur-unsur lingkaran 

melalui kegiatan mengumpulkan 

informasi dari buku siswa dan sumber 

lainnya yang berguna untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan. 

 Fase 3: membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok 

7. Guru meminta siswa untuk melakukan 

penyelidikan dengan mengumpulkan 

informasi terkait hubungan antar unsur 

lingkaran. 

8. Siswa berdiskusi dalam sekelompok, 

mencoba mengerjakan kegiatan pada 

LKS yang bimbingan guru.  

 Fase 4: mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

9. Salah satu siswa mewakili 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi/pekerjaan kelompoknya. 

10. Siswa dari kelompok lain memberikan 

tanggapan atas presentasi yang 

disajikan. 

11. Guru memberikan umpan balik, 

konfirmasi, dan penguatan. 

Penutup  

 Fase 5: menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

1. Siswa bersama guru melakukan analisis 

terhadap masalah terkait unsur-unsur 

lingkaran. 

2. Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi. 

3. Guru melakukan evaluasi hasil belajar 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

4. Guru menginformasikan kegiatan pada 

pertemuan berikutnya tentang luas 

lingkaran. 

 

5 menit 
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5. Guru mengakhiri pelajaran. 

 

Pertemuan ke-2 (2 x 40 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran. 

2. Peserta didik melakukan do’a sebelum 

belajar. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada 

situasi belajar yang kondusif. 

5. Guru memberikan apersepsi tentang konsep 

lingkaran. 

*Apresepsi: melalui tanya jawab,  

 Guru mengingatkan kembali tentang 

unsur-unsur lingkaran dan hubungan 

antar unsur. 

 Guru bersama siswa membahas PR 

yang sulit. 

6. Guru memberikan motivasi tentang 

kegunaan lingkaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

5  menit 

Inti   Fase 1: Orientasi siswa kepada masalah 

1. Siswa mengamati permasalahan pada 

poerpoint yang telah ditampilkan oleh 

guru di layar. 

 Fase 2: Mengorganisasikan siswa 

2. Siswa merumuskan pertanyaan terkait 

dengan keliling lingkaran dari hasil 

pengamatan yang telah dilakukan.  

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

kelompok kecil yang terdiri atas 4 

orang. 

4. Guru membagikan LKS kepada setiap 

 

 

 

 

 

70 menit 
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kelompok. 

5. Guru memberi tugas kelompok untuk 

menyelesaikan masalah pada LKS yang 

diberikan dengan melalui diskusi 

kelompok. 

6. Siswa secara berkelompok, mencari 

hubungan antara unsur keliling 

lingkaran dengan diameter melalui 

kegiatan mengumpulkan informasi 

dari buku siswa dan sumber lainnya 

yang berguna untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan. 

 Fase 3: membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok 

7. Guru meminta siswa untuk melakukan 

penyelidikan dengan mengumpulkan 

informasi terkait hubungan antar 

keliling dan diameter lingkaran. 

8. Siswa berdiskusi dalam sekelompok, 

mencoba mengerjakan kegiatan pada 

LKS yang bimbingan guru.  

 Fase 4: mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

9. Salah satu siswa mewakili 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi/pekerjaan kelompoknya. 

10. Siswa dari kelompok lain memberikan 

tanggapan atas presentasi yang 

disajikan. 

11. Guru memberikan umpan balik, 

konfirmasi, dan penguatan. 

12. Siswa mengerjakan latihan soal keliling 

lingkaran yang diberikan oleh guru. 

Penutup  Fase 5: menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

1. Siswa bersama guru melakukan analisis 

terhadap masalah terkait keliling 

lingkaran. 

 

5 menit 



190 
 

 
 

2. Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi. 

3. Guru melakukan evaluasi hasil belajar 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

4. Guru menginformasikan kegiatan pada 

pertemuan berikutnya tentang luas 

lingkaran. 

5. Guru mengakhiri pelajaran. 

 

Pertemuan ke-3 (2 x 40 menit) 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 

Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran. 

2. Peserta didik melakukan do’a sebelum 

belajar. 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 

4. Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada 

situasi belajar yang kondusif. 

5. Guru memberikan apersepsi tentang konsep 

lingkaran. 

*Apresepsi: melalui tanya jawab,  

 Guru mengingatkan kembali tentang 

keliling lingkaran. 

 Guru bersama siswa membahas PR 

yang sulit. 

6. Guru memberikan motivasi tentang 

kegunaan lingkaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. 

5  menit 

Inti   Fase 1: Orientasi siswa kepada masalah 

1. Siswa mengamati permasalahan pada 

poerpoint yang telah ditampilkan oleh 

guru di layar.. 

 Fase 2: Mengorganisasikan siswa 

2. Siswa merumuskan pertanyaan terkait 

dengan luas lingkaran.  

3. Guru mengelompokkan siswa dalam 

 

 

 

 

 

70 menit 
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kelompok kecil yang terdiri atas 4 

orang. 

4. Guru membagikan LKS kepada setiap 

kelompok. 

5. Guru memberi tugas kelompok untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan 

dengan melalui diskusi kelompok. 

6. Siswa secara berkelompok, mencari luas 

lingkaran dengan penedekatan 

jajargenjang melalui kegiatan 

mengumpulkan informasi dari buku 

siswa dan sumber lainnya yang berguna 

untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan. 

 Fase 3: membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok 

7. Guru meminta siswa untuk melakukan 

penyelidikan dengan mengumpulkan 

informasi terkait menentukan luas 

lingkaran dengan pendekatan 

jajargenjang. 

8. Siswa berdiskusi dalam sekelompok, 

mencoba mengerjakan kegiatan pada 

LKS yang bimbingan guru.  

 Fase 4: mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

9. Salah satu siswa mewakili 

kelompoknya untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi/pekerjaan kelompoknya. 

10. Siswa dari kelompok lain 

memberikan tanggapan atas presentasi 

yang disajikan. 

11. Guru memberikan umpan balik, 

konfirmasi, dan penguatan. 

12. Siswa mengerjakan latihan soal luas 

lingkaran yang diberikan oleh guru. 
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Penutup  Fase 5: menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

1. Siswa bersama guru melakukan analisis 

terhadap masalah terkait luas lingkaran. 

2. Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi. 

3. Guru melakukan evaluasi hasil belajar 

mengenai materi yang telah dipelajari. 

4. Guru mengakhiri pelajaran. 

 

4 menit 

 

I. Penilaian 

1. Sikap spiritual 

a. Teknik Penilaian : Observasi 

b. Bentuk Instrumen: Lembar observasi 

c. Kisi-kisi: 

 

No. Sikap/nilai Butir Instrumen 

1.  Menyadari besarnya kekuasaan Tuhan dalam 

menciptakan benda-benda yang permukaannya 

berbentuk lingkaran 

1 

2.  Menyadari adanya kegunaan dan kekuatan doa 

dalam memulai berbagai aktivitas 

2 

3.  Menyadari bahwa banyak kegunaan dari 

benda-benda berbentuk lingkaran 

3 

Instrumen: lihat Lampiran 2 

2. Sikap sosial 

a. Teknik Penilaian : Penilaian sejawat (antar teman) 

b. Bentuk Instrumen : Angket  

c. Kisi-kisi: 

No. Sikap/nilai Butir Instrumen 

1.  Rasa ingin tahu 1-2 
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2.  Teliti 3-5 

3.  Ketertarikan kegunaan matematika pada kehidupan. 6 

Instrumen: lihat Lampiran 3 

3. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian : Tes Tertulis 

b. Bentuk Instrumen : Uraian 

c. Kisi-kisi Tes Berpikir Kreatif (lihat Lampiran 4) 

d. Instrumen Tes Berpikir Kreatif (lihat Lampiran 5) 

e. Kisi-kisi Tes Kemampuan Pemecahan Masalah (lihat Lampiran 6) 

f. Instrumen Tes Kemampuan Pemecahan Masalah (lihat Lampiran 7) 

g. Pedoman Penskoran Tes Berpikir Kreatif (lihat Lampiran 8) 

h. Pedoman Penskoran Tes Kemampuan Pemecahan Masalah (lihat 

Lampiran 9) 

 

 

 

 

Semarang, 9 Februari 2016   

 

Mengetahui, 

 

 

Guru Matematika SMPN 5 Semarang   Peneliti 

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd.      Dian Puspita Sari 

NIP. 196309121984122009     NIM 4101412052 
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Lampiran 1 

 Pengertian Lingkaran 

Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan 

titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. 

 Unsur-unsur Lingkaran 

 

 

 

 

 

 

1. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. 

2. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan antara setiap titik 

pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. 

3. Diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghungkan dua titik pada 

lingkaran dan melalui titik pusat. 

4. Busur lingkaran adalah ruas garis lengkung yang terletak pada lingkaran yang 

menghubungkan dua titik pada lingkaran. 

5. Tali busur lingkaran adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik 

pada lingkaran. 

6. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran 

dan tali busur lingkaran. 

7. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari 

lingkaran dan sebuah busur lingkaran. 

8. Apotema adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik pusat 

dan tali busur lingkaran. 

 Keliling Lingkaran 

  
𝐾

𝑑
  

      

       

       

Keterangan:  :                    
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 :                      
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 Luas Lingkaran 

 

                                     

            b    

       

      

                    

  (
 

 
 )

 

  

 
 

 
     

          :  :                

 : d  m                

 :                      

    h   
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Lampiran 2 

Penilaian sikap spiritual 

 

No 

N a m a  

Peserta 

Didik 

Menyadari 

besarnya 

kekuasaan Tuhan 

dalam 

menciptakan 

benda-benda yang 

permukaannya 

berbentuk 

lingkaran  

(1) 

Menyadari 

adanya 

kegunaan dan 

kekuatan doa 

dalam memulai 

berbagai 

aktivitas  

 

(2) 

Menyadari 

bahwa banyak 

kegunaan dari 

benda-benda 

berbentuk 

lingkaran  

 

 

(3) 

 

 

 

Total 

Skor 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                  

2                  

3               

…                  

 

      Keterangan Nilai: 

 Selalu   = 4 

 Sering    = 3 

 Jarang   = 2 

 Tidak Pernah  = 1 

 

Kriteria: 

A = Total Skor 9-12 

B = Total Skor  6-9 

C = Total Skor  3-6 

D = Total Skor  3 
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Lampiran 3 

Penilaian sikap sosial 

Lembar penilaian antar teman dalam kerja kelompok  

Nilailah setiap anggota dalam kelompokmu! Berilah nilai 10 bila sangat baik, atau 

nilai 1 bila sangat jelek! Selanjutnya jumlahkan hasil penilaianmu untuk 

memperoleh nilai masing-masing anggota dalam kelompokmu! 

 

No 
Nama Siswa 

No 

Presensi 

Hal yang dinilai 

1 2 3 4 5 6 Jumlah 

1          

2          

3          

4          

…          

 

Keterangan : Hal yang dinilai 

No Hal yang dinilai 

1 Mendengarkan pendapat teman lainnya  

2 Mengajukan usul, atau memberikan pendapat 

3 Menyelesaikan tugas dengan baik 

4 Memeriksa kembali jawaban dengan teliti 

5 Suka memperhatikan pelajaran ketika guru menerangkan  

6 Antusias dalam mengidentifikasi penggunaan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Nama Siswa (No absen):      …………………………………… 

  ……………………………………   

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

Kelas   : …………………………………………   

 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

“U    -       K        d   L    L        ” 

Nama Pelajaran  : Matematika 

Kelas  : VIII 

Semester  : Genap 

Materi  : Lingkaran 

Kompetensi Dasar:  

3.6 Memahami unsur, keliling, dan luas dari lingkaran. 

Indikator: 

3.6.1 Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. 

3.6.2 Memahami hubungan antar unsur-unsur pada lingkaran. 

3.6.3 Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan unsur-unsur 

lingkaran. 

3.6.4 Menentukan keliling dan luas lingkaran. 

3.6.5 Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keliling dan luas 

lingkaran. 

Lampiran 4 
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 Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: Buatlah sketsa dari bentuk stonehage  berbentuk lingkaran! 

Gambar di samping adalah foto salah satu peninggalan 

sejarah, yaitu Stonehenge yang berada di Inggris. Seorang 

arkeolog menduga, bentuk utuh Stonehenge adalah 

lingkaran. Namun dia tidak bisa menentukan berapakah 

jari-jari lingkaran dari susunan Stonehenge, karena 

bentuknya hanya berupa busur. Andaikan kalian menjadi 

penemuan tersebut, bisakah kalian menentukan titik pusat 

Stonehenge dengan membuat sketsa lingkaran? 

Alternatif Pemecahan Masalah 1 

Sketsa: 

Coba diskusikan masalah 1 dengan teman sekolompok kalian! Gunakan kreativitas 

kalian dalam mengerjakan masalah tersebut di bawah ini! 

Setelah berdiskusi untuk memecahkan masalah 1, bilamana memecahkan masalah 

tersebut dengan langkah-langkah alternatif pemecahan masalah berikut? 

BAGIAN I 

UNSUR-UNSUR LINGKARAN 
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Langkah 2: Buatlah dua tali busur pada lingkaran yang keduanya saling 

memotong. 

Langkah 3: Buatlah garis bagi tegak lurus pada kedua ruas garis yang kalian 

buat! Titik tersebut adalah titik pusat lingkaran. 

Langkah 4: Ukurlah jarak antara titik pusat tersebut dengan suatu titik pada 

lingkaran, yang selanjutnya disebut jari-jari. 

Langkah 5:Dengan titik pusat dari jari-jari tersebut kalian bisa menggambarkan 

ukuran utuh stonehage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sketsa: 

Penyelidikan terhadap unsur-unsur lingkaran 

Ayo amati unsur-unsur lingkaran yang ditampilkan pada layar!  

Dari hasil pengamatan kalian, rangkailah pengertian tiap unsur lingkaran dengan 

kaliamat sendiri! 

 

1. B      d   h …  

 

2. T    b      d   h… 

 

3. D  m      d   h… 

 

4. Jari-      d   h… 

 

5. J       d   h… 

 

6. T mb       d   h… 

7.      m   d   h… 
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1. Bagaimana hubungan antara jari-jari dan diameter lingkaran? 

 

 

2. Mengapa busur lingkaran merupakan bagian dari keliling lingkaran? 

 

 

3. Bilamana tali busur lingkaran disebut juga diameter? 

 

 

4. Mengapa juring merupakan bagian dari luas lingkaran? 

 

 

Latihan Soal 

1. Sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm memiliki panjang tali busur 

12 cm. Tentukan panjang ruas garis apotema tali busur pada lingkaran 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

Ditanya:  

Jawab:  

 

jawab: 

 

jawab: 

 

jawab: 

 

jawab: 

 

Ayo Kita Menggali Informasi! 
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 Masalah 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan langkah-langkah berikut! 

1. Lukislah 5 lingkaran dengan diameter berbeda (misal 8 cm, 10 cm, 12, 14 cm, 

16 cm) pada kertas karton yang sudah disediakan. 

2. Guntinglah masing-masing lingkaran yang terlukis pada kertas karton 

sehingga didapatkan replica roda sepeda. 

3. Beri tanda (garis atau huruf) pada tepi lingkaran. 

 

4. Himpitkan tali pada sekeliling lingkaran. 

5. Ukur panjang tali yang mengelilingi lingkaran tersebut, kemudian catat 

hasilnya pada tabel yang telah disediakan. 

6. Amati apakah ada hubungan antara diameter lingkaran tersebut dengan 

panjang lintasan putaran roda (keliling lingkaran). 

 

Kita sering menggunakan sepeda dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya untuk pergi ke sekolah, ke rumah teman, 

dan lain sebagainya. Pernahkah kalian membayangkan 

berapa kali roda berputar untuk menempuh jarak 1 km 

jika panjang diameter rodanya 50 cm? 

Penyelidikan terhadap keliling lingkaran 

Untuk menjawab masalah 2, kalian harus memahami hubungan antara keliling dan 

diameter lingkaran. 

BAGIAN II 

KELILING LINGKARAN 
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7. Lengkapilah tabel berikut 

No  Lingkaran  
Diameter 

(d) (cm) 

Keliling 

(K) (cm) 

 

 
 

1 Lingkaran 1 8   

2 Lingkaran 2 10   

3 Lingkaran 3 12   

4 Lingkaran 4 14   

5 Lingkaran 5 16   

 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Mendekati angka berapakah nilai pada kolom  
𝐾

𝑑
 ? 

Jika diubah ke bentuk pecahan biasa mendekati bentuk:  

Untuk selanjutnya 
𝐾

𝑑
 isebut sebagai bilangan   (  d b   :  h ) 

 

 

 

 

2. Jika 
𝐾

𝑑
   maka  

Karena panjang diameter adalah 2 x panjang jari-jari atau     , maka: 

 

 

Kesimpulan: 

  

…

…
 

Nilai 𝜋  ⋯ 

Atau 

Nilai 𝜋  ⋯ 

𝐾  ⋯ 

𝐾  ⋯ 

𝐾  ⋯ 

Rumus untuk mencari keliling lingkaran, dengan 

diameter (d) adalah: 

𝐾  ⋯  

 Rumus untuk mencari keliling lingkaran, dengan jari-jari 

( r) adalah: 
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Latihan Soal 

1. Sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran. Jika persegi 

tersebut memiliki panjang sisi 14 cm, tentukanlah panjang diameter, jari-jari, 

dan keliling lingkaran! 

 

 

 

2. Seorang pengrajin rotan akan membuat kerajian rotan yang berbentuk 

lingkaran. Jika keliling lingkaran yang akan dibuat masing-masing 14 cm dan 

28 cm, tentukan perbandingan antara panjang jari-jari kedua lingkaran 

tersebut! 

  

Diketahui:  

 

Ditanya:  

Jawab:  

  

 Jawab: 

 

 Jawab: 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 2 
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 Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakukan kegiatan berikut secara berkelompok! 

1. Atur dan susunlah potongan-potongan juring lingkaran 1 yang diberikan 

guru, sehingga membentuk sebuah bangun datar tertentu yang kalian tahu 

sesuai kreasimu! 

 

 

 

2. Atur dan susunlah potongan-potongan juring lingkaran 2 yang diberikan 

guru, sehingga membentuk sebuah bangun datar tertentu yang kalian tahu 

sesuai kreasimu! 

 

 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai 

sumur. Kita sering memanfaatkan sumur untuk keperluan 

sehari-hari. Biasanya sumur yang berada ditempat terbuka 

sering ditutup dengan papan agar tidak kotor. Pernahkah 

kalian membayangkan luas papan minimal yang 

diperlukan agar bibir sumur tretutup semua jika diketahui 

diameternya 1 m? 

Penyelidikan terhadap keliling lingkaran 

Untuk menjawab masalah 3, kalian harus cara menghitung luas lingkaran.  

BAGIAN III 

LUAS LINGKARAN 
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3. Bandingkan ukuran luas bangun tertentu 1 dari hasil kreasi tersebut dengan 

acuan rumus yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga didapatkan rumus 

luas lingkaran. 

 

 

 

 

4. Bandingkan ukuran luas bangun tertentu 2 tersebut dengan acuan rumus 

yang telah didapatkan seblumnya, sehingga didapatkan rumus luas 

lingkaran. 

 

 

 

 

Karena panjang jari-jari = ½   panjang diameter, maka: 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

 

 

 

 

  

 ⋯  

L    L           L    b               1 

L    L         ⋯  

 

𝐿  ⋯ 

Rumus untuk mencari luas lingkaran, dengan 

diameter (d) adalah: 

𝐿  ⋯  

 

 Rumus untuk mencari luas lingkaran, dengan jari-jari 

( r) adalah: 

 

 ⋯  

L    L           L    b                  
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Latihan Soal 

1. Tentukan luas daerah yang diarsir di bawah ini! 

 

 

 

 

 

  

 Jawab: 

 

Alternatif Pemecahan Masalah 3 

Diketahui:  

Ditanya:  

Jawab:  

  



208 
 

 
 

 

 

2. Seorang artistektur ingin membuat area bermain anak-anak seperti ilustrasi 

gambar berikut. Daerah I akan dibangun area jungkat-jungkit, II dan III akan 

dibangun area ayunan, dan IV akan dibangun area perosotan. Tentukan luas 

daerah yang dibangun ayunan oleh artistektur tersebut! (jawaban boleh lebih dari 

1 dengan cara yang berbeda) 

 

 

  
II 

5 cm 

III 

I 

IV 

 Jawab: 
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Nama Siswa (No absen):      …………………………………… 

  ……………………………………   

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

Kelas   : …………………………………………   

 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

“U    -       K        d   L    L        ” 

Nama Pelajaran  : Matematika 

Kelas  : VIII 

Semester  : Genap 

Materi  : Lingkaran 

Kompetensi Dasar:  

3.6 Memahami unsur, keliling, dan luas dari lingkaran. 

Indikator: 

3.6.1 Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. 

3.6.2 Memahami hubungan antar unsur-unsur pada lingkaran. 

3.6.3 Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan unsur-unsur 

lingkaran. 

3.6.4 Menentukan keliling dan luas lingkaran. 

3.6.5 Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keliling dan luas 

lingkaran. 

Lampiran 5 



210 
 

 
 

 Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 1: Buatlah sketsa dari bentuk stonehage  berbentuk lingkaran! 

Langkah 2: Buatlah dua tali busur pada lingkaran yang keduanya saling 

memotong. 

Gambar di samping adalah foto salah satu peninggalan 

sejarah, yaitu Stonehenge yang berada di Inggris. Seorang 

arkeolog menduga, bentuk utuh Stonehenge adalah 

lingkaran. Namun dia tidak bisa menentukan berapakah 

jari-jari lingkaran dari susunan Stonehenge, karena 

bentuknya hanya berupa busur. Andaikan kalian menjadi 

penemuan tersebut, bisakah kalian menentukan titik pusat 

Stonehenge dengan membuat sketsa lingkaran? 

Alternatif Pemecahan Masalah 1 

Sketsa: 

Coba diskusikan masalah 1 dengan teman sekolompok kalian! Gunakan kreativitas 

kalian dalam mengerjakan masalah tersebut di bawah ini! 

Setelah berdiskusi untuk memecahkan masalah 1, bilamana memecahkan masalah 

tersebut dengan langkah-langkah alternatif pemecahan masalah berikut? 

BAGIAN I 

UNSUR-UNSUR LINGKARAN 
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Langkah 3: Buatlah garis bagi tegak lurus pada kedua ruas garis yang kalian 

buat! Titik tersebut adalah titik pusat lingkaran. 

Langkah 4: Ukurlah jarak antara titik pusat tersebut dengan suatu titik pada 

lingkaran, yang selanjutnya disebut jari-jari. 

Langkah 5:Dengan titik pusat dari jari-jari tersebut kalian bisa menggambarkan 

ukuran utuh stonehage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sketsa: 

 

Penyelidikan terhadap unsur-unsur lingkaran 

Ayo amati unsur-unsur lingkaran yang ditampilkan pada layar!  

Dari hasil pengamatan kalian, rangkailah pengertian tiap unsur lingkaran dengan 

kaliamat sendiri! 

1. Busur adalah ruas garis lengkung yang terletak pada lingkaran yang 

menghubungkan dua titik pada lingkaran. 

2. Tali busur adalah ruas garis lurus yang menghubungkan dua titik pada 

lingkaran. 

3. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkat dua titik pada lingkaran 

dan melalui titik pusat lingkaran. 

4. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan antara setiap titik pada 

lingkaran dengan titik pusat lingkaran. 

5. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari 

lingkaran dan sebuah busur lingkaran yang diapit oleh keua jari-jari tersebut. 

6. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur 

lingkaran dan tali busur lingkaran. 

7. Apotema adalah ruas garis lurus terpendek yang menghubungkan antara 

titik pusat lingkaran dan tali busur lingkaran. 
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1. Bagaimana hubungan antara jari-jari dan diameter lingkaran? 

 

 

2. Mengapa busur lingkaran merupakan bagian dari keliling lingkaran? 

 

 

3. Bilamana tali busur lingkaran disebut juga diameter? 

 

 

4. Mengapa juring merupakan bagian dari luas lingkaran? 

 

 

Latihan Soal 

1. Sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm memiliki panjang tali busur 

12 cm. Tentukan panjang ruas garis apotema tali busur pada lingkaran 

tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diketahui: r= 10 cm, tali busur =12 cm 

Ditanya: panjang apotema? 

Jawab:  

𝐴𝐶  𝐴𝐵  𝐵𝐶     

𝐴𝐶          

𝐴𝐶          

𝐴𝐶      

𝐴𝐶     

Jadi panjang apotema adalah 8 cm 

  

 

jawab: Panjang diameter lingkaran sama dengan dua kali ukuran jari-jari 

lingkaran. 

 

jawab: karena busur terpanjang merupakan ukuran keliling lingkaran. 

 

jawab: tali busur disebut diameter jika, tali busur melalui titik pusat lingkaran. 

 

jawab: karena juring terluas merupakan ukuran luas lingkaran. 

 

A 

B 

C 

Ayo Kita Menggali Informasi! 
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 Masalah 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjakan langkah-langkah berikut! 

1. Lukislah 5 lingkaran dengan diameter berbeda (misal 8 cm, 10 cm, 12, 14 cm, 

16 cm) pada kertas karton yang sudah disediakan. 

2. Guntinglah masing-masing lingkaran yang terlukis pada kertas karton 

sehingga didapatkan replica roda sepeda. 

3. Beri tanda (garis atau huruf) pada tepi lingkaran. 

 

4. Gelindingkan lingkaran yang sudah diberi tanda pada permukaan datar 

(missal di meja atau lantai).  

 

5. Amati apakah ada hubungan antara iameter lingkaran tersebut dengan 

panjang lintasan putaran roda (keliling lingkaran). 

BAGIAN II 

KELILING LINGKARAN 

Kita sering menggunakan sepeda dalam kehidupan sehari-

hari, misalnya untuk pergi ke sekolah, ke rumah teman, 

dan lain sebagainya. Pernahkah kalian membayangkan 

berapa kali roda berputar untuk menempuh jarak 1 km 

jika panjang diameter rodanya 50 cm? 

Penyelidikan terhadap keliling lingkaran 

Untuk menjawab masalah 2, kalian harus memahami hubungan antara keliling dan 

diameter lingkaran. 
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6. Lengkapilah tabel berikut 

No  Lingkaran  
Diameter 

(d) (cm) 

Keliling 

(K) 

(cm) 

 

 
 

1 Lingkaran 1 8 25,14 3,1425 

2 Lingkaran 2 10 31,43 3,143 

3 Lingkaran 3 12 37,71 3,1425 

4 Lingkaran 4 14 44 3,1428 

5 Lingkaran 5 16 50,29 3,1431 

 

Kerjakan soal-soal berikut! 

1. Mendekati angka berapakah nilai pada kolom  
𝐾

𝑑
 ? 

Jika diubah ke bentuk pecahan biasa mendekati bentuk:  

Untuk selanjutnya 
𝐾

𝑑
 isebut sebagai bilangan   (  d b   :  h ) 

 

 

 

 

2. Jika 
𝐾

𝑑
   maka  

Karena panjang diameter adalah 2 x panjang jari-jari atau     , maka: 

 

 

Kesimpulan: 

  

  

 
 

Nilai 𝜋       

Atau 

Nilai 𝜋  
  

 
. 

𝐾   𝜋𝑑 

𝐾   𝜋𝑟 

𝐾   𝜋𝑟 

Rumus untuk mencari keliling lingkaran, dengan 

diameter (d) adalah: 

𝐾  𝜋𝑑  

 Rumus untuk mencari keliling lingkaran, dengan jari-jari 

( r) adalah: 
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Latihan Soal 

1. Sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran. Jika persegi 

tersebut memiliki panjang sisi 14 cm, tentukanlah panjang diameter, jari-jari, 

dan keliling lingkaran! 

 

2. Seorang pengrajin rotan akan membuat kerajian rotan yang berbentuk 

lingkaran. Jika keliling lingkaran yang akan dibuat masing-masing 14 cm dan 

28 cm, tentukan perbandingan antara panjang jari-jari kedua lingkaran 

tersebut! 

  

Alternatif Pemecahan Masalah 2 

Diketahui: diameter roda = 50 cm 

Lintasan = 1 km = 100.000 cm 

Ditanya: terjadi berapa putaran? 

Jawab:  

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑑𝑎  𝜋𝑑  
          

      

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛  
𝑙𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛

𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑑𝑎
  

 
      

   
  

        ≈      

  d    d      d  b                          

 Jawab: 

Diameter lingkaran √        √      √  

Jari-jari lingkaran 
 

 
   √   √  

Kelililing lingkaran 
  

 
   √    √  

 Jawab: 

Jari-jari keliling 1:   Jari-jari keliling 2: 

     
  

 
 𝑟         

  

 
 𝑟 

𝑟  
    

    
 

 9

  
     𝑟  

 8  

    
 

98

  
 

Perbandingan jari-jari kedua lingkaran  
 9

  
:
98

  
 

=1 : 2 
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 Masalah 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakukan kegiatan berikut secara berkelompok! 

1. Atur dan susunlah potongan-potongan juring lingkaran 1 yang diberikan 

guru, sehingga membentuk sebuah bangun datar tertentu yang kalian tahu 

sesuai kreasimu! 

 

 

 

2. Atur dan susunlah potongan-potongan juring lingkaran 2 yang diberikan 

guru, sehingga membentuk sebuah bangun datar tertentu yang kalian tahu 

sesuai kreasimu! 

 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai 

sumur. Kita sering memanfaatkan sumur untuk keperluan 

sehari-hari. Biasanya sumur yang berada ditempat terbuka 

sering ditutup dengan papan agar tidak kotor. Pernahkah 

kalian membayangkan luas papan minimal yang 

diperlukan agar bibir sumur tretutup semua jika diketahui 

diameternya 1 m? 

Penyelidikan terhadap keliling lingkaran 

Untuk menjawab masalah 3, kalian harus cara menghitung luas lingkaran.  

BAGIAN III 

LUAS LINGKARAN 
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3. Bandingkan ukuran luas bangun tertentu 1 dari hasil kreasi tersebut dengan 

acuan rumus yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga didapatkan rumus 

luas lingkaran. 

 

 

 

 

 

4. Bandingkan ukuran luas bangun tertentu 2 tersebut dengan acuan rumus 

yang telah didapatkan seblumnya, sehingga didapatkan rumus luas 

lingkaran. 

 

 

 

 

 

Karena panjang jari-jari = ½   panjang diameter, maka: 

 

 

 

 

Kesimpulan: 

 

 

 

 

 

  

L    L         𝜋 (
 

 
𝑑)

 
  

 
 

 
𝜋𝑑   

𝐿  𝜋𝑟  

Rumus untuk mencari luas lingkaran, dengan 

diameter (d) adalah: 

𝐿  
 

 
𝜋𝑑   

 

 Rumus untuk mencari luas lingkaran, dengan jari-jari 

( r) adalah: 

 

 𝜋𝑟  𝑟 

 𝜋𝑟  

L    L           L    b               1 

               (misal) 

= a 𝑡 

                  m       

 𝑝  𝑙 

 𝜋𝑟  𝑟 

 𝜋𝑟  

L    L           L    b                  
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Latihan Soal 

1. Tentukan luas daerah yang diarsir di bawah ini! 

 

 

 

 

 

  

Alternatif Pemecahan Masalah 3 

Diketahui: diameter sumur = 1 m 

Ditanya: luas papan yang menutupi bibir sumur? 

Jawab:  

             
 

 
πd   

 
 

 
            

        

  d                 m    d   h       m   

 Jawab: 

a) Luas yang diarsir=Luas persegi      
 

 
          

 𝑠  
 

 
 

 

 
 π   d    

     
 

 
 

 

 
 π         

     77 

     cm2 

b)      y    d                                                 
 

 
               b     

        (
  

 
     )   

 

 
 

  

 
      

             

       cm2 
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2. Seorang artistektur ingin membuat area bermain anak-anak seperti ilustrasi 

gambar berikut. Daerah I akan dibangun area jungkat-jungkit, II dan III akan 

dibangun area ayunan, dan IV akan dibangun area perosotan. Tentukan luas 

daerah yang dibangun ayunan oleh artistektur tersebut! (jawaban boleh lebih dari 

1 dengan cara yang berbeda) 

 

 

 

  

II 

5 cm 

III 

I 

IV 

 Jawab: 

           √        

 √         

 √     

    cm 

Maka diameter lingkaran = 12 cm 

               π     

          

         

Jadi luas daerah yang dibagun ayunan adalah 113,04 cm2 
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PPT LINGKARAN 

     

 

     

     

 

Lampiran 6 
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LATIHAN SOAL KELILING LINGKARAN 

 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

  

A B 

C D 

ABCD merupakan persegi panjang. Diketahui AB=30 

cm dan AC=40cm. Tentukan keliling lingkaran 

disamping! 

Pak Susanto memiliki lahan di belakang rumahnya 

berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 

   m     m. Taman tersebut sebagian akan dibuat 

kolam (tidak diarsir) dan sebagian lagi rumput hias 

(diarsir). 

a. Tentukan keliling lahan rumput milik Pak 

Susanto! 

b. Jika sekeliling lahan yang ditanami rumput hias 

akan diberi tempat duduk dengan jarak antar 

tempat duduk adalah 4 m, maka berapa jumlah 

tempat duduk yang harus disediakan Pak 

Susanto? 

Lampiran 7 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL KELILING LINGKARAN 

1. Diketahui: ABCD merupakan persegi panjang. 

AB= 30 cm dan BD=40 cm. 

Ditanya: keliling lingkaran? 

 

 

 

 

 

 

Jawab: 

             

             

          

       

Jadi panjang diameter lingkaran adalah 50 m. 

                    d  

          

      

Jadi keliling lingkaran adalah 157 cm. 

2. Diketahui: daerah diarsir adalah daerah yang ditanami rumput dan yang 

tidak diarsir adalah kolam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya:  

a) Keliling daerah yang ditanami ruput hias? 

b) Jumlah kursi yang harus disediakan jika jarak antar pohon adalah 4 m? 

Jawab: 

a)            h     m       m    m  (
  

 
   )            m 

b) jumlah kursi yang harus tersedia 
         𝑑     

                 
 

 
   

 
    kursi 

A B 

C D 

Lampiran 8 
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LATIHAN SOAL LUAS LINGKARAN 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

  

Perhatikan gambar di samping. Diketahui kedua lingkaran 

memiliki ukuran jari-jari yang sama yaitu 7 cm (𝜋  

  

 
)dan saling memotong satu dengan yang lain. Tentukan 

luas daerah seluruhnya! 

Perhatikan gambar di samping, ABCD merupakan 

bangun persegi dengan panjang sisi 14 cm. Tentukan 

luas daerah yang diarsir! 

Diketahui persegi ABCD tersusun dari empat 

persegi kecil sama ukuran dengan panjang sisi 

persegi kecil adalah 10 cm. tentukan luas daerah 

yang diarsir! 

Sebidang kebun berbentuk lingkaran memiliki luas 2464 m
2
. 

Di sekeliling kebun akan dibangun jalan setapak. Jika 

diketahui lebar jalan setapak tersebut adalah 70 cm, maka 

tentukan luas jalan setapak tersebut! 

kebun 

Jalan setapak 

Lampiran 9 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL LUAS LINGKARAN 

1. Diketahui: dua lingkaran yang saling memotong memiliki jari-jari sama 

yaitu 7 cm. 

 

 

 

 

Ditanya: luas daerah seluruhnya? 

Jawab: 

     d    h       h y               (  
 

 
              )  

    (  
 

 
    )  

    (  
 

 
 

  

 
   )  

         

      

Jadi luas daerah seluruhnya adalah 281 cm
2
. 

2. Diketahui: panjang sisi persegi = 14 cm 

 

 

 

 

Ditanyakan: luas daerah yang diarsir? 

Jawab: 

 
L      mb                                 

 
 

 
    

 

 
    

 (
 

 
 

  

 
   )  (

 

 
    )  

 
  

 
 

 9

 
  

 
 8
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L    d    h y    d                mb               

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 56 cm
2
. 

3. Diketahui: panjang sisi persegi kecil adalah 10 cm. 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: luas daerah yang diarsir? 

Jawab: 

     d    h y    d                                            

         

                 

          

     

  d       d    h y    d        d   h    m   

4. Diketahui: luas kebun 2464 m
2
. 

Di sekeliling kebun dibangun jalan setapak dengan lebar 70 cm. 

Ditanya: luas jalan setapak? 

Jawab: 

Luas kebun (luas dalam) =     

       
  

 
     

         

       

                                  d   m  

          

 (
  

 
      )  (

  

 
    )  

               

         

  d                     y   d   h        m   
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KISI-KISI UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Banyaknya Soal : 4 

Kompetensi Dasar: 

3.6 Memahami unsur, keliling, dan luas dari lingkaran 

 

Indikator Pemecahan 

Masalah 
Indikator Soal Tahap-tahap Pemecahan Masalah Nomor Soal 

1. Mengidentifikasi unsur-

unsur yang diketahui , 

yang ditanyakan, dan 

menyusun model 

matematika. 

2. Menerapkan strategi 

untuk menyelesaikan 

masalah. 

3. Melaksanakan 

perhitungan 

4. Memeriksa kebenaran 

jawaban terhadap masalah 

awal.  

 Menyelesaikan masalah terkait 

penerapan luas lingkaran 

dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

a. Memahami masalah yang 

berkaitan dengan penerapan luas 

lingkaran dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

b. Merencanakan pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan 

penerapan luas lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-

hari. 

c. Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan penerapan luas 

lingkaran dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

 

1,4 

L
am

p
iran

 1
1

 

2
2
9
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d. Memeriksa kembali hasil 

penyelesaian yang berkaitan 

dengan penerapan luas lingkaran 

dalam permasalahan kehidupan 

sehari-hari. 

 Menyelesaikan masalah terkait 

penerapan keliling lingkaran 

dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

a. Memahami masalah yang 

berkaitan dengan penerapan 

keliling lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-

hari. 

b. Merencanakan pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan 

penerapan keliling lingkaran 

dalam permasalahan kehidupan 

sehari-hari. 

c. Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan penerapan 

keliling lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-

hari. 

d. Memeriksa kembali hasil 

penyelesaian yang berkaitan 

dengan penerapan keliling 

lingkaran dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

2,3 

 

2
3
0
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20 m 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 60 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan no absen 

(3) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

(4) Kerjakan tiap butir soal dengan rapid an benar. 

(5) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

(6) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

4.  

  

Kolam renang 

48 m 
Sebidang kebun berbentuk lingkaran akan dibangun sebuah kolam 

renang yang berbentuk persegi panjang. Sudut-sudut kolam 

renang tersebut berada tepat di tepi kebun. Jika panjang dan lebar 

kolam renang adalah 48 m dan 20 m, berapa luas kebun yang 

tersisa? 

Sebidang kebun berbentuk lingkaran memiliki keliling 264 m. Di 

sekeliling kebun akan dibangun area pejalan kaki. Jika diketahui 

luas area pejalan kaki adalah 2002 m
2
, maka tentukan lebar area 

pejalan kaki tersebut! 

Pak Ali akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di sekeliling 

taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 5 m. Jika 1 pohon memerlukan biaya 

Rp. 25.000,00, maka berapakah seluruh biaya penanaman pohon cemara tersebut? 

*******Good luck******** 

kebun 

Area pejalan kaki 

Sebuah petutup minuman kaleng dipotong seperti pada gambar 

di samping. Panjang diameter kaleng tersebut adalah 14 cm. 

Tentukan luas penutup yang tersisa!   

Lampiran 12 
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30 m 

B 

C 

20 m 

PEDOMAN PENSKORAN  

UJI COBA SOAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No 
Kunci Jawaban 

Skor 

Max  

1 Langkah 1. Memahami masalah. 

Diketahui: ukuran kolam renang = 48 m x 20 m. 

Sudut-sudut kolam renang berada di tepi kebun yang 

berbentuk lingkaran 

Ditanya: luas kebun yang tersisa? 

3 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 
Jawab: 

L        m        b  b                     : L   

L      b   b  b               : L    
 

 

 

 

 

 

Jelas bahwa diameter lingkaran merupakan garis hypotenuse. 

Teorema phytagoras:              

L        

L                   : L   

L       
       b   y            L   L   

10 

langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

Akan digunakan teorema phytagoras: 

             

              

               

           

        
Jadi diameter kebun berbentuk lingkaran adalah 50 m. 

L        

             

          

L       
        

       

       b   y            L   L    

15 
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           Melihat kembali proses dan hasil. 

J d         b   y             d   h         m . 

2 

2 Langkah 1. Memahami masalah. 
Diketahui: kebun berbentuk lingkaran dengan keliling 264 m. 

Di sekeliling kebun dibangun area pejalan kaki. 

Luas area pejalan kaki adalah 2002 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: lebar area pejalan kaki?  

3 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 

Jawab: 

L      b   b  b               : L  d   m  

L      b   d                     b  b               : L        
L b                    :    
L        

       

                       L        L     b    

           d   m  

10 

Langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

        

     
  

 
    

       
 

  
  

       
 

L    b        

 
  

 
      

       
 

                       L       L    b    

      L             

 L                  

 L             
 

15 

Area pejalan kaki 

kebun 
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L            

      
  

 
       

         
 

  
  

           
       
 

           d   m  

        

    

           Melihat kembali proses dan hasil.  

J d    b                      d   h   m  

2 

3 Langkah 1. Memahami masalah. 
Diketahui: jari-jari taman berbentuk lingkaran = 35 m. 

Jarak antar pohon = 5 m. 

Harga 1 pohon= Rp 25.000,00 

Ditanya: tatal biaya penanaman pohon cemara? 

3 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 
jari-jari taman berbentuk lingkaran = r 

K          m   b  b               : K      
 :   m  h   h    

K        

  
  

           
  

      b  y    h       h    

10 

Langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

K        

 
  

 
       

      
 

  
  

           
  

 
   

 
  

     

      b  y    h       h    

           

          

15 

           Melihat kembali proses dan hasil. 

  d        h b  y        m     h    d   h                  

2 

4 Langkah 1. Memahami masalah. 
Diketahui: diameter penutup kaleng = 14 cm. 

Bagian penutup dipotong berupa tembereng. 

3 
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Ditanya: luas penutup kaleng? 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 

jari-jari penutup kaleng: r 

luas penutup kaleng berbentuk lingkaran: L   

ukuran alas segitiga =   

ukuran tinggi segitiga = t 

L        

              
 

 
    

luas tembereng= 
 

 
    

 

 
    

luas penutup kaleng yang tersisa= L          mb      

10 

Langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

L        

 
  

 
     

      

              
 

 
    

 
 

 
      

 
 9

 
  

 

luas tembereng= 
 

 
    

 

 
    

 (
 

 
    )      

 
  

 
 

 9

 
  

     

luas penutup kaleng yang tersisa= L          mb      

         

      

15 

           Melihat kembali proses dan hasil. 

  d                      y             d   h     m   

2 
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Rubrik Penskoran 

No soal 
Langkah Pemecahan 

Masalah 
Skor  Respon siswa pada masalah 

1,2,3,4,5 
 

Langkah 1. 

Memahami masalah 

0 Tidak ada identifikasi unsur 

1 Identifikasi unsur ada namun salah 

2 
Identifikasi unsur benar namun kurang 

lengkap 

3 Identifikasi unsur lengkap dan benar 

Langkah 2. 

Perencanaan penyelesaian 
0 

Tidak ada model matematika dan 

perencanaan penyelesaian masalah 

2 
Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah ada namun salah 

4 
Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah kurang lengkap 

7 

Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah benar namun 

kurang lengkap 

10 

Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah lengkap dan 

benar 

 Langkah 3. 

Melakukan perhitungan 
0 

Tidak ada perhitungan sesuai 

perencanaan penyelesaian masalah 

2 
Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah ada namun salah 

6 
Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah kurang lengkap 

9 

Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah benar namun 

kurang lengkap 

15 

Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah lengkap dan 

benar 

Langkah 4. 

Memeriksa kembali dan 

menyimpulkan hasil 

perhitungan 

0 
Tidak ada kesimpulan hasil 

perhitungan. 

1 
Kesimpulan hasil perhitungan ada 

namun salah 

2 
Kesimpulan hasil perhitungan lengkap 

dan benar 
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KISI-KISI UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi  : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Banyaknya Soal : 8 

 

Kompetensi Dasar: 

3.6 Memahami unsur, keliling, dan luas dari lingkaran 

 

Komponen 

Kreatif 
Indikator Soal 

Indikator Berpikir Kreatif Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Kelancaran  

(fluency) 

Menentukan keliling lingkaran. 

 

Dapat menghasilkan banyak gagasan 

dan jawaban secara tepat dan lancar. 

Uraian  1, 5 

Keluwesan 

(flexibility) 

Menentukan keliling dan luas 

lingkaran. 

Dapat menjawab soal dengan 

berbagai cara penyelesaian. 

Uraian  2, 6 

Keaslian 

(originality) 

Menentukan luas lingkaran. Dapat menjawab soal matematika 

dengan menggunakan bahasa, cara, 

atau idenya sendiri. 

Uraian 3, 7 

Kerincian 

(elaboration) 

Menentukan keliling dan luas 

lingkaran. 

Dapat mengembangkan dan 

memperinci secara detail-detail. 

Uraian 4, 8 

L
am

p
iran

 1
4

 
2
3
7
 



238 
 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan no absen 

(3) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

(4) Kerjakan tiap butir soal dengan rapid an benar. 

(5) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

(6) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

  

3.  

 

 

 

4.  

 

Perhatikan gambar di samping, ABCD merupakan 

bangun persegi dengan panjang sisi 14 cm. Tentukan 

luas daerah yang diarsir! 

Perhatikan gambar di samping. Diketahui luas 

seluruhnya adalah 4480 cm
2
 (𝜋  

  

 
). Kedua 

lingkaran memiliki ukuran jari-jari yang sama dan 

saling memotong satu dengan yang lain. Tentukan 

luas daerah arsiran yang berbentuk persegi! 

Perhatikan gambar di samping. PQR merupakan 

segitiga siku-siku. Diketahui PQ = 12 cm dan PR = 16. 

Tentukan keliling bangun tersebut! 

Perhatikan gambar di samping. ABCD 

merupakan bangun persegi dengan panjang 

sisi 28 cm. Tentukan keliling daerah yang 

diarsir! (jawaban boleh lebih dari 1 dengan 

cara yang berbeda! 

Lampiran 15 238 



239 
 

 
 

5. Diketahui sebuah roda dengan ukuran jari-jari 42 cm. Tentukan total jarak 

yang ditempuh setelah roda berputar 5 kali? 

6. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir!  

(jawaban boleh lebih dari 1 dengan cara yang berbeda) 

 

 

 

 

v 

 

 

 

7.   

 

 

8.  

  

Diketahui persegi ABCD tersusun dari empat 

persegi kecil sama ukuran dengan panjang sisi 

persegi kecil adalah 10 cm. tentukan luas 

daerah yang diarsir! 

Perhatikan gambar di samping, panjang AB= 

40 cm dan BC = 80 cm. Tentukan keliling 

daerah yang diarsir! 

*******Good luck******** 

10 cm 

5 cm 
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PEDOMAN PENSKORAN  

UJI COBA SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

1. Diketahui:          d            

 

 

 

Ditanya: keliling setengah lingkaran? 

Jawab: 

             

             

             

         

       

Jadi diameter lingkaran adalah 20 cm. 

         b             h                    d  m      

 
 

 
      

 (
 

 
        )      

          

       

  d           b           b    d   h          

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

1 Kelancaran 

(fluency) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas namun terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas dan perhitungan serta 

hasilnya benar 

Lampiran 16 
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2. Diketahui: panjang sisi persegi         

 

 

 

 

Ditanyakan: keliling daerah yang diarsir? 

Jawab: 

Alternatif cara 1: 

         d    h y    d                           

     

 
  

 
     

     

  d           d    h y    d        d   h     m   

Alternatif cara 2: 

         d    h y    d               m                        

   
 

 
    

   
 

 
 

  

 
         

  d           d    h y    d        d   h     m   

 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

2 Keluwesan  

(flexibility) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa dapat mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal dan alurnya jelas 

namun terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal, alurnya jelas 

dan perhitungan serta hasilnya benar 
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3. Diketahui: luas seluruhnya = 4480 cm
2
 

 

 

 

 

Ditanya: luas daerah yang diarsir? 

Jawab: 

Luas daerah yang diarsir berbentuk persegi. 

     d    h       h y  (  
 

 
              )                

      (  
 

 
     )         

      (  
 

 
 

  

 
   )      

      
  

  
       

      
8 

  
    

         

       

Panjang sisi persegi = panjang jari-jari kedua lingkaran. 

                       

      

          

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

3 Keaslian   

(originality) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri tetapi tidak dapat dipahami 

7 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri, alurnya jelas namun terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan lancer, 

alurnya jelas dan perhitungan serta 

hasilnya benar 
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4. Diketahui: panjang sisi persegi = 14 cm 

 

 

 

Ditanyakan: luas daerah yang diarsir? 

Jawab: 

 
L      mb                                 

 
 

 
    

 

 
    

 (
 

 
 

  

 
   )  (

 

 
    )  

 
  

 
 

 9

 
  

 
 8

 
  

     

L    d    h y    d                mb                

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 112 cm
2
 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

4 Kerincian    

(elaboration) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas 

namun terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas dan 

perhitungan serta hasilnya benar 

 

5. Diketahui: jari-jari roda = 42 cm 

Roda berputar 5 kali. 
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Ditanya: total jarak yang ditempuh? 

Jawab: 

           d       

   
  

 
     

      

      y    d   m  h               d   

        

       

Jadi total jarak yang ditempuh adalah 1320 m. 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

5 Kelancaran 

(fluency) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas namun terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas dan perhitungan serta 

hasilnya benar 

 

6. Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

Ditanya: luas daerah yang diarsir? 

  

10 cm 
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Jawab: 

Alternatif cara 1: 

 

L    d    h y    d                       

     (     
 

 
   )  

                  
 

 
          

                   

             

        cm
2
 

Alternatif cara 2: 

 

 

 

 

     d    h y    d                                    

    
 

 
    

 

 
     

    
 

 
     

     
 

 
          

            

        cm
2
 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

6 Keluwesan 

(flexibility) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

10 cm 

I 

II 

10 cm 

I 

II 
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7 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas namun terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas dan perhitungan serta 

hasilnya benar 

 

7. Diketahui:  

 

 

 

 

Ditanya: luas daerah yang diarsir? 

Jawab: 

 

 

 

 

     d    h y    d                           

     

      

       

  d       d    h y    d        d   h      m   

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

7 Keaslian   

(originality) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri tetapi tidak dapat dipahami 

7 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri, alurnya jelas namun terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri, alurnya jelas dan perhitungan 

serta hasilnya benar 
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8. Diketahui: AB = 40 cm dan BC  =80 cm  

 

 

 

Ditanya: keliling daerah yang diarsir? 

Jawab: 

 

 

 

          d    h y    d       b        b      B  b     B   

 
 

 
   

 

 
   

 

 
    

 (
 

 
         )  (

 

 
        )  (

 

 
        )  

                   

        

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 376,8 cm
2
 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

8 Kerincian    

(elaboration) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas 

namun terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas dan 

perhitungan serta hasilnya benar 

  

III 

I 

II 
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DAFTAR HASIL PENSKORAN  

UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS  

SMP NEGERI 5 SEMARANG 

 

Mata Pelajaran: Matematika 

Kelas  : VIII E 

 

No Kode 
Butir Soal 

Skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AMK 7 4 2 2 4 4 2 3 28 

2 AM 4 4 2 3 6 3 2 2 26 

3 ASR 4 4 2 2 10 7 2 2 33 

4 AKD - - - - - - - - - 

5 AND 7 4 1 1 10 2 10 1 36 

6 CAR 7 4 2 0 10 10 0 1 34 

7 CYA - - - - - - - - - 

8 DCDP 7 7 2 2 4 2 10 7 41 

9 EPA 8 4 2 4 4 3 3 2 30 

10 FIP 7 4 4 4 4 5 4 4 36 

11 GAL 7 10 0 0 10 5 4 10 46 

12 HAH 7 4 2 2 7 7 2 0 31 

13 IFT 4 10 4 2 10 10 1 0 41 

14 LIR 6 10 2 2 4 4 2 2 32 

15 LWI 8 10 2 10 10 10 10 10 70 

16 MDS 3 4 4 2 2 7 4 2 28 

17 MRS 4 2 2 2 10 4 2 7 33 

18 MAIBA 7 10 4 2 9 10 2 1 45 

19 NMP 8 4 0 0 0 4 2 4 22 

20 NAP 4 4 4 4 4 10 2 1 33 

21 NDK 2 10 2 2 0 3 0 0 19 

22 PSZ 3 3 2 4 4 2 10 2 30 

23 RRR 8 10 2 7 10 10 4 3 54 

24 RNF 7 4 4 2 10 10 1 7 45 

25 RDP 5 10 7 4 10 7 10 4 57 

26 RDT 4 4 2 2 10 2 4 5 33 

27 SSS 7 10 2 2 4 5 0 6 36 

Lampiran 17 
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28 SMRK 7 10 0 0 0 6 10 8 41 

29 VAD 7 4 2 2 10 4 3 6 38 

30 VAR 7 4 0 0 0 0 10 7 28 

31 ZAD 7 10 2 5 7 6 1 0 38 

32 ZA 8 4 0 0 10 7 10 10 49 
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ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA PEMBEDA,  

DAN TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA TES BERPIKIR KREATIF 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

V
al

id
it

as
 

∑   181 186 66 74 193 169 127 117 

∑ 
 
  1185 1418 214 320 1647 1215 937 751 

∑    6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 6946 

     0,415 0,482 0,231 0,512 0,597 0,553 0,425 0,492 

        0,361 

Kriteria  Valid  Valid  Tidak 

valid 

Valid  Valid  Valid  Valid  Valid  

D
ay

a 

P
em

b
ed

a DP                                                 

Kriteria Diperbaiki  Diterima  Diperbaiki Diperbaiki Diterima Diterima Diperbaiki Diterima 

T
ar

af
 

K
es

u
k
ar

an
 

TK 0,603 0,620 0,220 0,247 0,643 0,563 0,423 0,390 

Kriteria  Sedang  Sedang Sukar  Sukar  Sedang Sedang Sedang Sedang 

R
el

ia
b
il

it
as

                                                              

                  

            

        0,361 

Kriteria  Reliabel  

Ketentuan  Dibuang  Dipakai  Dibuang   Dipakai   Dipakai  Dipakai  Dipakai  Dipakai  

  

L
am

p
iran

 1
8

 
2
5
0
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL BERPIKIR KREATIF 

Rumus yang digunakan adalah: 

    
             

√                        
 

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%, jika harga            maka butir soal dikatakan valid. 

Harga        dengan      dan      adalah 0,361.  

Tabel perhitungannya adalah sebgai berikut. 

No Kode 
Butir Soal (X) 

Y 
X

2
 

Y
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 AMK 7 4 2 2 4 4 2 3 28 49 16 4 4 16 16 4 9 784 

2 AM 4 4 2 3 6 3 2 2 26 16 16 4 9 36 9 4 4 676 

3 ASR 4 4 2 2 10 7 2 2 33 16 16 4 4 100 49 4 4 1089 

4 AKD - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 AND 7 4 1 1 10 2 10 1 36 49 16 1 1 100 4 100 1 1296 

6 CAR 7 4 2 0 10 10 0 1 34 49 16 4 0 100 100 0 1 1156 

7 CYA - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 DCDP 7 7 2 2 4 2 10 7 41 49 49 4 4 16 4 100 49 1681 

9 EPA 8 4 2 4 4 3 3 2 30 64 16 4 16 16 9 9 4 900 

10 FIP 7 4 4 4 4 5 4 4 36 49 16 16 16 16 25 16 16 1296 

L
am

p
iran

 1
9

 
2
5
1
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11 GAL 7 10 0 0 10 5 4 10 46 49 100 0 0 100 25 16 100 2116 

12 HAH 7 4 2 2 7 7 2 0 31 49 16 4 4 49 49 4 0 961 

13 IFT 4 10 4 2 10 10 1 0 41 16 100 16 4 100 100 1 0 1681 

14 LIR 6 10 2 2 4 4 2 2 32 36 100 4 4 16 16 4 4 1024 

15 LWI 8 10 2 10 10 10 10 10 70 64 100 4 100 100 100 100 100 4900 

16 MDS 3 4 4 2 2 7 4 2 28 9 16 16 4 4 49 16 4 784 

17 MRS 4 2 2 2 10 4 2 7 33 16 4 4 4 100 16 4 49 1089 

18 MAIBA 7 10 4 2 9 10 2 1 45 49 100 16 4 81 100 4 1 2025 

19 NMP 8 4 0 0 0 4 2 4 22 64 16 0 0 0 16 4 16 484 

20 NAP 4 4 4 4 4 10 2 1 33 16 16 16 16 16 100 4 1 1089 

21 NDK 2 10 2 2 0 3 0 0 19 4 100 4 4 0 9 0 0 361 

22 PSZ 3 3 2 4 4 2 10 2 30 9 9 4 16 16 4 100 4 900 

23 RRR 8 10 2 7 10 10 4 3 54 64 100 4 49 100 100 16 9 2916 

24 RNF 7 4 4 2 10 10 1 7 45 49 16 16 4 100 100 1 49 2025 

25 RDP 5 10 7 4 10 7 10 4 57 25 100 49 16 100 49 100 16 3249 

26 RDT 4 4 2 2 10 2 4 5 33 16 16 4 4 100 4 16 25 1089 

27 SSS 7 10 2 2 4 5 0 6 36 49 100 4 4 16 25 0 36 1296 

28 SMRK 7 10 0 0 0 6 10 8 41 49 100 0 0 0 36 100 64 1681 

29 VAD 7 4 2 2 10 4 3 6 38 49 16 4 4 100 16 9 36 1444 

2
5
2
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Keterangan: ( - ) tidak masuk sekolah 

 Soal nomor 1 

    
             

√                        
  

    
    9      8        

√      8                       8  9 
  

              

Diperoleh            , maka butir soal nomor 1 valid 

 Soal nomor 2 

    
             

√                        
  

    
           8        

√       8     9                8  9 
  

              

Diperoleh            , maka butir soal nomor 2 valid 

30 VAR 7 4 0 0 0 0 10 7 28 49 16 0 0 0 0 100 49 784 

31 ZAD 7 10 2 5 7 6 1 0 38 49 100 4 25 49 36 1 0 1444 

32 ZA 8 4 0 0 10 7 10 10 49 64 16 0 0 100 49 100 100 2401 

Jumlah 181 186 66 74 193 169 127 117 1113 1185 1418 214 320 1647 1215 937 751 44621 

2
5
3
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 Soal nomor 3 

    
             

√                        
  

    
      9            

√                            8  9 
             

Diperoleh            , maka butir soal nomor 3 tidak valid 

 Soal nomor 4 

    
             

√                        
  

    
     9             

√                             8  9 
  

             

Diperoleh            , maka butir soal nomor 4 valid 

 Soal nomor 5 

    
             

√                        
  

    
    8      9        

√              9               8  9 
  

              

2
5
4
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Diperoleh            , maka butir soal nomor 5 valid 

 Soal nomor 6 

    
             

√                        
  

    
     8      9       

√           8                  8  9 
           

Diperoleh            , maka butir soal nomor 6 valid 

 Soal nomor 7 

    
             

√                        
  

    
                    

√    9        9               8  9 
            

Diperoleh            , maka butir soal nomor 7 valid 

 Soal nomor 8 

    
             

√                        
  

    
    8 8             

√            89               8  9 
            

 

Diperoleh            , maka butir soal nomor 8 valid. 

2
5
5
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PERHITUNGAN RELIABILITAS  

SOAL UJI COBA TES BERPIKIR KREATIF 

 

Untuk menghitung reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus alpha sebagai 

berikut. 

    *
 

   
+ [  

   
 

  
 ] 

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%, jika harga            , 

maka soal tes uji coba tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

  
  

    
     

 

 
  

  
  

  8  
     

  

  
          

   

  
  

   8 
     

  

  
          

    

  
  

    
    

  

  
          

    

  
  

    
    

  

  
          

    

  
  

     
     

  

  
          

    

  
  

     
     

  

  
          

   

Lampiran 20 
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9   
     

  

  
           

   

 8
  

    
     

  

  
          

    

∑   
  

8

   
                                                

                         

    

  
  

    
     

 

 
  

    
  

 9   
       

  

  
          

    *
 

   
+ *  

   
 

  
 +  

    *
8

8  
+ *  

       

        
+  

            

  

Harga     dikonsultasikan dengan harga r product moment. 

Harga        dengan      dan      adalah 0,361. 

Diperoleh            , maka soal tes uji coba reliabel. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

TES BERPIKIR KREATIF 

 

Rumus: 

   
           

  
 

Keterangan : 

    : daya pembeda soal uraian 

      : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

      : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

    : skor maksimum yang ada pada pedoman skor 

Kriteria daya pembeda: 

Kriteria Daya Pembeda Kategori 

        Diterima 

          Diperbaiki 

     Ditolak 

 

Perhitungan: 

Kelompok Bawah 

No. Kode 
Nilai Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 E-21 2 10 2 2 0 3 0 0 

2 E-19 8 4 0 0 0 4 2 4 

3 E-2 4 4 2 3 6 3 2 2 

4 E-1 7 4 2 2 4 4 2 3 

5 E-16 3 4 4 2 2 7 4 2 

6 E-30 7 4 0 0 0 0 10 7 

7 E-9 8 4 2 4 4 3 3 2 

8 E-22 3 3 2 4 4 2 10 2 

9 E-12 7 4 2 2 7 7 2 0 

10 E-14 6 10 2 2 4 4 2 2 

11 E-3 4 4 2 2 10 7 2 2 

Jumlah 59 55 20 23 41 44 39 26 

Rata-rata 5,364 5,0 1,818 2,091 3,727 3,545 3,727 2,636 

 

Lampiran 21 
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Kelompok Atas 

No. Kode 
Nilai Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 E-15 8 10 2 10 10 10 10 10 

2 E-25 5 10 7 4 10 7 10 4 

3 E-23 8 10 2 7 10 10 4 3 

4 E-32 8 4 0 0 10 7 10 10 

5 E-11 7 10 0 0 10 5 4 10 

6 E-18 7 10 4 2 9 10 2 1 

7 E-24 7 4 4 2 10 10 1 7 

8 E-8 7 7 2 2 4 2 10 7 

9 E-13 4 10 4 2 10 10 1 0 

10 E-28 7 10 0 0 0 6 10 8 

11 E-29 7 4 2 2 10 4 3 6 

Jumlah  75 89 27 31 93 81 65 66 

Rata-rata 6,818 8,091 2,454 2,818 8,454 7,363 5,909 6,0 

 

 Soal nomor 1 

   
  8 8      

  
           

 Soal nomor 2 

   
8  9     

  
           

 Soal nomor 3 

   
        8 8

  
           

 Soal nomor 4 

   
  8 8    9 

  
             

 Soal nomor 5 

   
8          

  
           

 Soal nomor 6 

   
           

  
              

 Soal nomor 7 

   
  9 9      
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 Soal nomor 8 

   
          

  
           

 

Kesimpulan: 

No Soal DP Kriteria 

1          Diperbaiki  

2          Diterima  

3          Diperbaiki  

4             Diperbaiki  

5          Diterima  

6              Diterima  

7          Diperbaiki  

8          Diterima  
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN  

BUTIR SOAL TES BERPIKIR KREATIF 

Untuk menghitung tingkat kesukaran digunakan rumus: 

   
    

  
 

Keterangan: 

    : taraf kesukaran soal uraian 

     : rata-rata skor siswa 

   : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. 

Dengan klasifikasi tingkat kesukaran 

sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Butir    Rata-rata Skor maksimum TK 

1 181 6,033 10 0,603 

2 186 6,200 10 0,620 

3 66 2,200 10 0,220 

4 74 2,467 10 0,247 

5 193 6,433 10 0,643 

6 169 5,633 10 0,563 

7 127 4,233 10 0,423 

8 117 3,900 10 0,390 

 

Hasil klasifikasi tiap butir soal adalah sebagai berikut. 

Butir TK Keterangan 

1 0,603 Sedang  

2 0,620 Sedang 

3 0,220 Sukar 

4 0,247 Sukar  

5 0,643 Sedang  

6 0,563 Sedang  

7 0,423 Sedang  

8 0,390 Sedang  

  

Kriteria Taraf 

Kesukaran 

Kategori 

       Sukar 

           Sedang 

       Mudah 

Lampiran 22 
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DAFTAR HASIL PENSKORAN  

UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA  

SMP NEGERI 5 SEMARANG 

 

Mata Pelajaran : Matematika 

  

No Kode 
Butir Soal 

Skor 
1 2 3 4 

1 AYA 17 5 28 12 62 

2 APW 16 7 12 12 47 

3 AMPP 12 5 30 25 72 

4 AW 7 9 0 18 34 

5 ARP 12 16 30 23 81 

6 ABF 5 9 12 30 56 

7 AIS 12 5 23 5 45 

8 DC 6 14 23 30 73 

9 FNR 2 2 17 30 51 

10 FDA 11 8 30 20 69 

11 FNF 5 5 20 15 45 

12 FRP 17 30 30 30 107 

13 FAP 17 12 30 30 89 

14 HNS 5 15 29 30 79 

15 HPIG 2 8 28 25 63 

16 HPD 7 12 20 16 55 

17 ITM 11 5 27 28 71 

18 ISR 5 2 12 17 36 

19 MAE 7 5 22 23 57 

20 NPA 16 5 23 17 61 

21 NRS 5 8 22 22 57 

22 NC 3 5 24 25 57 

23 PA 18 11 30 12 71 

24 QKJ 15 17 23 23 78 

25 RK 11 2 21 23 57 

26 RAI 7 18 25 18 68 

27 RTP 3 5 14 12 34 

28 RZ 5 7 30 23 65 

29 ROBH 12 17 21 12 62 

30 STA 2 5 9 12 28 

31 SL 5 2 30 23 60 

32 ZAR 17 5 28 12 62 

Lampiran 23 
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ANALISIS VALIDITAS, RELIABILITAS, DAYA PEMBEDA,  

DAN TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA TES PEMECAHAN 

MASALAH 

 

  1 2 3 4 
V

al
id

it
as

 

∑   278 276 695 641 

∑ 
 
  3304 3606 17303 14713 

∑    18332 

                            

        0,355 

Kriteria  Valid Valid Valid Valid 

D
ay

a 

P
em

b
ed

a DP 
0,164 0,268 0,431 0,23 

Kriteria 
Diperbaiki Diterima Diterima Diperbaiki 

T
ar

af
 

K
es

u
k
ar

an
 Mean  8,9677 8,9032 22,419 20,677 

TK 0,298 0,297 0,747 0,689 

Kriteria  
Sukar  Sukar  Mudah  Sedang  

R
el

ia
b
il

it
as

            
              

     0,538 

        0,355 

Kriteria  Reliabel  

Ketentuan  Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai 

  

Lampiran 24 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL PEMECAHAN MASALAH 

Rumus yang digunakan adalah: 

    
             

√                        
 

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%, jika harga            

maka butir soal dikatakan valid. 

Harga        dengan      dan      adalah 0,355. 

Tabel perhitungannya adalah sebgai berikut. 

No Kode 
Butir Soal (X) 

Y 
X

2
 

Y
2
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 AYA 17 5 28 12 62 289 25 784 144 3844 

2 APW 16 7 12 12 47 256 49 144 144 2209 

3 AMPP 12 5 30 25 72 144 25 900 625 5184 

4 AW 7 9 0 18 34 49 81 0 324 1156 

5 ARP 12 16 30 23 81 144 256 900 529 6561 

6 ABF 5 9 12 30 56 25 81 144 900 3136 

7 AIS 12 5 23 5 45 144 25 529 25 2025 

8 DC 6 14 23 30 73 36 196 529 900 5329 

9 FNR 2 2 17 30 51 4 4 289 900 2601 

10 FDA 11 8 30 20 69 121 64 900 400 4761 

11 FNF 5 5 20 15 45 25 25 400 225 2025 

12 FRP 17 30 30 30 107 289 900 900 900 11449 

13 FAP 17 12 30 30 89 289 144 900 900 7921 

14 HNS 5 15 29 30 79 25 225 841 900 6241 

15 HPIG 2 8 28 25 63 4 64 784 625 3969 

16 HPD 7 12 20 16 55 49 144 400 256 3025 

17 ITM 11 5 27 28 71 121 25 729 784 5041 

18 ISR 5 2 12 17 36 25 4 144 289 1296 

19 MAE - - - - - - - - - - 

20 NPA 7 5 22 23 57 49 25 484 529 3249 

21 NRS 16 5 23 17 61 256 25 529 289 3721 

22 NC 5 8 22 22 57 25 64 484 484 3249 

Lampiran 25 
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23 PA 3 5 24 25 57 9 25 576 625 3249 

24 QKJ 18 11 30 12 71 324 121 900 144 5041 

25 RK 15 17 23 23 78 225 289 529 529 6084 

26 RAI 11 2 21 23 57 121 4 441 529 3249 

27 RTP 7 18 25 18 68 49 324 625 324 4624 

28 RZ 3 5 14 12 34 9 25 196 144 1156 

29 ROBH 5 7 30 23 65 25 49 900 529 4225 

30 STA 12 17 21 12 62 144 289 441 144 3844 

31 SL 2 5 9 12 28 4 25 81 144 784 

32 ZAR 5 2 30 23 60 25 4 900 529 3600 

Jumlah 278 276 695 641 1890 3304 3606 17303 14713 123848 

  

 Soal nomor 1 

    
             

√                        
  

     
      8        8   89  

√             8          8 8    89    
 

           

Diperoleh            , maka butir soal nomor 1 valid. 

 Soal nomor 2 

    
             

√                        
  

     
      9            89  

√                        8 8    89    
 

           

Diperoleh            , maka butir soal nomor 2 valid. 

 Soal nomor 3 

    
             

√                        
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              9    89  

√             9           8 8    89    
 

          

Diperoleh            , maka butir soal nomor 3 valid. 

 Soal nomor 4 

    
             

√                        
  

     
         9         89  

√                         8 8    89    
 

           

Diperoleh            , maka butir soal nomor 4 valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL UJI COBA TES PEMECAHAN 

MASALAH 

Untuk menghitung reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus alpha sebagai 

berikut. 

    *
 

   
+ [  

   
 

  
 ] 

Kriteria pengambilan keputusan: dengan taraf signifikan 5%, jika harga            , 

maka soal tes uji coba tersebut reliabel. 

Perhitungan: 

  
  

    
     

 

 
  

  
   

     
      

  

  
        

  
   

     
      

  

  
        

  
   

      
      

  

  
        

  
   

      
      

  

  
        

∑   
   

                                      

  
  

    
     

 

 
 

   8 8 
       

  

  
       

 

    *
 

   
+ *  

   
 

  
 +  

     *
 

   
+ *  

    

8  9
+ 

     0,538 

Harga     dikonsultasikan dengan harga r product moment. 

Harga        dengan      dan      adalah 0,355. 

Diperoleh            , maka soal tes uji coba reliabel 

Lampiran 26 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

TES PEMECAHAN MASALAH 

 

Rumus: 

   
           

  
 

Keterangan : 

    : daya pembeda soal uraian 

      : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

      : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

    : skor maksimum yang ada pada pedoman skor 

Kriteria daya pembeda: 

Kriteria Daya Pembeda Kategori 

        Diterima 

          Diperbaiki 

     Ditolak 

 

Perhitungan: 

Kelompok Atas 

No. Kode 
Nilai Butir Soal 

1 2 3 4 

1 F-12 17 30 30 30 

2 F-13 17 12 30 30 

3 F-5 12 16 30 23 

4 F-14 5 15 29 30 

5 F-25 15 17 23 23 

6 F-8 6 14 23 30 

7 F-3 12 5 30 25 

8 F-17 11 5 27 28 

9 F-24 18 11 30 12 

10 F-10 11 8 30 20 

11 F-27 7 18 25 18 

Jumlah 131 151 307 269 

Rata-rata 11.91 13.7 27.91 24.45 

 

Lampiran 27 
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Kelompok Bawah  

No. Kode 
Nilai Butir Soal 

1 2 3 4 

1 F-26 11 2 21 23 

2 F-6 5 9 12 30 

3 F-16 7 12 20 16 

4 F-9 2 2 17 30 

5 F-2 16 7 12 12 

6 F-7 12 5 23 5 

7 F-11 5 5 20 15 

8 F-18 5 2 12 17 

9 F-4 7 9 0 18 

10 F-28 3 5 14 12 

11 F-31 2 5 9 12 

Jumlah  75 63 160 190 

Rata-rata 6.82 5.73 14.54 17.27 

 

 Soal nomor 1 

   
           

  
  

   
   9    8 

  
  

          

b  d           h             b          m        m             d    b        

 Soal nomor 2 

   
           

  
  

   
         

  
  

          

b  d           h             b          m        m             d     m     

 Soal nomor 3 

   
           

  
  

   
   9       

  
         

b  d           h             b          m        m             d     m     

 Soal nomor 4 

   
           

  
  

   
           

  
        

b  d           h             b          m        m             d    b       
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN  

BUTIR SOAL TES BERPIKIR KREATIF 

Untuk menghitung tingkat kesukaran digunakan rumus: 

   
    

  
 

Keterangan: 

    : taraf kesukaran soal uraian 

     : rata-rata skor siswa 

   : skor maksimum yang ada pada pedoman penskoran. 

Dengan klasifikasi tingkat kesukaran 

sebagai berikut. 

 

 

 

Tabel perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Butir    Rata-rata Skor maksimum TK 

1 181 6,033 10 0,603 

2 186 6,200 10 0,620 

3 66 2,200 10 0,220 

4 74 2,467 10 0,247 

5 193 6,433 10 0,643 

6 169 5,633 10 0,563 

7 127 4,233 10 0,423 

8 117 3,900 10 0,390 

 

Hasil klasifikasi tiap butir soal adalah sebagai berikut. 

Butir TK Keterangan 

1 0,603 Sedang  

2 0,620 Sedang 

3 0,220 Sukar 

4 0,247 Sukar  

5 0,643 Sedang  

6 0,563 Sedang  

7 0,423 Sedang  

8 0,390 Sedang  

Kriteria Taraf 

Kesukaran 

Kategori 

       Sukar 

           Sedang 

       Mudah 

Lampiran 22 
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KISI-KISI TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi  : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Banyaknya Soal : 6 

 

Kompetensi Dasar: 

3.6 Memahami unsur, keliling, dan luas dari lingkaran 

 

Komponen 

Kreatif 
Indikator Soal 

Indikator Berpikir Kreatif Bentuk 

Soal 

Nomor 

Soal 

Kelancaran  

(fluency) 

Menentukan keliling 

lingkaran. 

 

Dapat menghasilkan banyak gagasan 

dan jawaban secara tepat dan lancar. 

Uraian  3 

Keluwesan 

(flexibility) 

Menentukan keliling dan 

luas lingkaran. 

Dapat menjawab soal dengan berbagai 

cara penyelesaian. 

Uraian  1, 4 

Keaslian 

(originality) 

Menentukan luas lingkaran. Dapat menjawab soal matematika 

dengan menggunakan bahasa, cara, atau 

idenya sendiri. 

Uraian 5 

Kerincian 

(elaboration) 

Menentukan keliling dan 

luas lingkaran. 

Dapat mengembangkan dan 

memperinci secara detail-detail. 

Uraian 2, 6 

 

 

L
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p
iran
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9
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SOAL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 60 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan no absen 

(3) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

(4) Kerjakan 4 butir soal wajib no 3 dan 5, serta 1 atau 4, 2 atau 6. 

(5) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

(6) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan 

 

1.  

 

 

 

2. M 

 

 

3. Diketahui sebuah roda dengan ukuran jari-jari 42 cm. Tentukan total jarak 

yang ditempuh setelah roda berputar 5 kali? 

4. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Tentukan luas daerah yang diarsir!  

(jawaban boleh lebih dari 1 dengan cara yang berbeda) 

 

 

 

Perhatikan gambar di samping, ABCD merupakan 

bangun persegi dengan panjang sisi 14 cm. Tentukan 

luas daerah yang diarsir! 

10 cm 

5 cm 

Perhatikan gambar di samping. ABCD 

merupakan bangun persegi dengan panjang 

sisi 28 cm. Tentukan keliling daerah yang 

diarsir! (jawaban boleh lebih dari 1 dengan 

cara yang berbeda! 

Lampiran 30 
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5.   

 

 

6.  

  

Diketahui persegi ABCD tersusun dari empat 

persegi kecil sama ukuran dengan panjang 

sisi persegi kecil adalah 10 cm. tentukan luas 

daerah yang diarsir! 

Perhatikan gambar di samping, panjang AB= 

40 cm dan BC = 80 cm. Tentukan keliling 

daerah yang diarsir! 

*******Good luck******** 
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PEDOMAN PENSKORAN  

SOAL KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

 

1. Diketahui: panjang sisi persegi         

 

 

 

Ditanyakan: keliling daerah yang diarsir? 

Jawab: 

Alternatif cara 1: 

         d    h y    d                           

     

 
  

 
     

     

  d           d    h y    d        d   h     m   

Alternatif cara 2: 

         d    h y    d               m                        

   
 

 
    

   
 

 
 

  

 
     

     

  d           d    h y    d        d   h     m   

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

1 Keluwesan  

(flexibility) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa dapat mengerjakan soal tetapi 

alurnya tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal dan alurnya jelas 

namun terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal, alurnya jelas 

dan perhitungan serta hasilnya benar 

Lampiran 31 
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2. Diketahui: panjang sisi persegi = 14 cm 

 

 

 

 

Ditanyakan: luas daerah yang diarsir? 

Jawab: 

 
L      mb                                 

 
 

 
    

 

 
    

 (
 

 
 

  

 
   )  (

 

 
    )  

 
  

 
 

 9

 
  

 
 8

 
  

     

L    d    h y    d                mb                

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 112 cm
2
 

 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

2 Kerincian    

(elaboration) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas 

namun terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas dan 

perhitungan serta hasilnya benar 
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3. Diketahui: jari-jari roda = 42 cm 

Roda berputar 5 kali. 

Ditanya: total jarak yang ditempuh? 

Jawab: 

           d       

   
  

 
     

      

      y    d   m  h               d   

        

       

Jadi total jarak yang ditempuh adalah 1320 cm. 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

3 Kelancaran 

(fluency) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas namun terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas dan perhitungan serta 

hasilnya benar 

 

4. Diketahui:  

 

 

 

 

 

 

Ditanya: luas daerah yang diarsir? 

  

10 cm 
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Jawab: 

Alternatif cara 1: 

 

L    d    h y    d                       

     (     
 

 
   )  

                  
 

 
          

                   

             

        cm
2
 

Alternatif cara 2: 

 

 

 

 

     d    h y    d                                    

    
 

 
    

 

 
     

    
 

 
     

     
 

 
          

            

        cm
2
 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

4 Keluwesan 

(flexibility) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

10 cm 

I 

II 

10 cm 

I 

II 
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  7 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas namun terdapat kekeliruan 

dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan lancar, 

alurnya jelas dan perhitungan serta 

hasilnya benar 

 

5. Diketahui:  

 

 

 

 

Ditanya: luas daerah yang diarsir? 

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

     d    h y    d                           

     

      

       

  d       d    h y    d        d   h      m   

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

5 Keaslian   

(originality) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri tetapi tidak dapat dipahami 

7 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri, alurnya jelas namun terdapat 

kekeliruan dalam proses perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal dengan caranya 

sendiri, alurnya jelas dan perhitungan 

serta hasilnya benar 
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6. Diketahui: AB = 40 cm dan BC  =80 cm  

 

 

 

Ditanya: keliling daerah yang diarsir? 

Jawab: 

 

 

 

  

         d    h y    d       b        b      B  b     B   

 
 

 
   

 

 
   

 

 
    

 (
 

 
         )  (

 

 
        )  (

 

 
        )  

                   

        

Jadi luas daerah yang diarsir adalah 376,8 cm
2
 

Rubrik Penskoran 

No soal Aspek yang diukur Skor Respon siswa pada masalah 

6 Kerincian    

(elaboration) 

0 Siswa tidak menjawab 

2 Siswa menuliskan fakta-fakta yang 

diperoleh serta menuliskan soal yang 

ditanyakan 

4 Siswa mengerjakan soal tetapi alurnya 

tidak jelas 

7 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas 

namun terdapat kekeliruan dalam proses 

perhitungan 

10 Siswa mengerjakan soal alurnya jelas dan 

perhitungan serta hasilnya benar 

III 

I 

II 

N     
  m  h        

 
 



272 
 

 
 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Banyaknya Soal : 4 

Kompetensi Dasar: 

3.6 Memahami unsur, keliling, dan luas dari lingkaran 

 

Indikator Pemecahan 

Masalah 
Indikator Soal 

Tahap-tahap Pemecahan 

Masalah 
Nomor Soal 

5. Mengidentifikasi unsur-

unsur yang diketahui , 

yang ditanyakan, dan 

menyusun model 

matematika. 

6. Menerapkan strategi 

untuk menyelesaikan 

masalah. 

7. Melaksanakan 

perhitungan 

8. Memeriksa kebenaran 

jawaban terhadap masalah 

awal.  

 Menyelesaikan masalah terkait 

penerapan luas lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-hari. 

a. Memahami masalah yang 

berkaitan dengan penerapan luas 

lingkaran dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

b. Merencanakan pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan 

penerapan luas lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-

hari. 

c. Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan penerapan luas 

lingkaran dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

 

1,4 

L
am

p
iran

 3
2

 
2
8
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d. Memeriksa kembali hasil 

penyelesaian yang berkaitan 

dengan penerapan luas lingkaran 

dalam permasalahan kehidupan 

sehari-hari. 

 Menyelesaikan masalah terkait 

penerapan keliling lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-hari. 

a. Memahami masalah yang 

berkaitan dengan penerapan 

keliling lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-

hari.  

b. Merencanakan pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan 

penerapan keliling lingkaran 

dalam permasalahan kehidupan 

sehari-hari. 

c. Melaksanakan rencana 

pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan penerapan 

keliling lingkaran dalam 

permasalahan kehidupan sehari-

hari. 

d. Memeriksa kembali hasil 

penyelesaian yang berkaitan 

dengan penerapan keliling 

lingkaran dalam permasalahan 

kehidupan sehari-hari. 

2,3 

 

2
8
1
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20 m 

SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah  : SMP Negeri 5 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Lingkaran 

Alokasi Waktu : 60 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL: 

(1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

(2) Tulislah nama, kelas, dan no absen 

(3) Kerjakan butir soal yang paling mudah terlebih dahulu. 

(4) Kerjakan tiap butir soal dengan rapi dan benar. 

(5) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

(6) Jika sudah selesai, lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan. 

 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

4.  

  

Kolam renang 

48 m 
Sebidang kebun berbentuk lingkaran akan dibangun 

sebuah kolam renang yang berbentuk persegi panjang. 

Sudut-sudut kolam renang tersebut berada tepat di tepi 

kebun. Jika panjang dan lebar kolam renang adalah 48 m 

dan 20 m, berapa luas kebun yang tersisa? 

Sebidang kebun berbentuk lingkaran memiliki keliling 

264 m. Di sekeliling kebun akan dibangun area pejalan 

kaki. Jika diketahui luas area pejalan kaki adalah 2002 m
2
, 

maka tentukan lebar area pejalan kaki tersebut! 

Pak Ali akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di 

sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 5 m. Jika 1 pohon 

memerlukan biaya Rp. 25.000,00, maka berapakah seluruh biaya penanaman 

*******Good luck******** 

kebun 

Area pejalan kaki 

Sebuah petutup minuman kaleng dipotong seperti pada 

gambar di samping. Panjang diameter kaleng tersebut 

adalah 14 cm. Tentukan luas penutup yang tersisa!   

Lampiran 33 
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30 m 

B 

C 

20 m 

PEDOMAN PENSKORAN  

SOAL KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

 

No 
Kunci Jawaban 

Skor 

Max 

1 Langkah 1. Memahami masalah. 

Diketahui: ukuran kolam renang = 48 m x 20 m. 

Sudut-sudut kolam renang berada di tepi kebun yang 

berbentuk lingkaran 

Ditanya: luas kebun yang tersisa? 

3 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 
Jawab: 

L        m        b  b                     : L   

L      b   b  b               : L    
 

 

 

 

 

 

Jelas bahwa diameter lingkaran merupakan garis hypotenuse. 

Teorema phytagoras:              

L        

L                   : L   

L       
       b   y            L   L   

10 

langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

Akan digunakan teorema phytagoras: 

             

              

               

           

        
Jadi diameter kebun berbentuk lingkaran adalah 50 m. 

L        

             

          

L       
        

       

       b   y            L   L    

15 

Lampiran 34 
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           Melihat kembali proses dan hasil. 

J d         b   y             d   h         m . 

2 

2 Langkah 1. Memahami masalah. 
Diketahui: kebun berbentuk lingkaran dengan keliling 264 m. 

Di sekeliling kebun dibangun area pejalan kaki. 

Luas area pejalan kaki adalah 2002 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya: lebar area pejalan kaki?  

3 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 

Jawab: 

L      b   b  b               : L  d   m  

L      b   d                     b  b               : L        
L b                    :    
L        

       

                       L        L     b    

           d   m  

10 

Langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

        

     
  

 
    

       
 

  
  

       
 

L    b        

 
  

 
      

       
 

                       L       L    b    

      L             

 L                  

 L             
 

15 

Area pejalan kaki 

kebun 
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L            

      
  

 
       

         
 

  
  

           
       
 

           d   m  

        

    

           Melihat kembali proses dan hasil.  

J d    b                      d   h   m  

2 

3 Langkah 1. Memahami masalah. 
Diketahui: jari-jari taman berbentuk lingkaran = 35 m. 

Jarak antar pohon = 5 m. 

Harga 1 pohon= Rp 25.000,00 

Ditanya: tatal biaya penanaman pohon cemara? 

3 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 
jari-jari taman berbentuk lingkaran = r 

K          m   b  b               : K      
 :   m  h   h    

K        

  
  

           
  

      b  y    h       h    

10 

Langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

K        

 
  

 
       

      
 

  
  

           
  

 
   

 
  

     

      b  y    h       h    

           

          

15 

           Melihat kembali proses dan hasil. 

  d        h b  y        m     h    d   h                  

2 

4 Langkah 1. Memahami masalah. 
Diketahui: diameter penutup kaleng = 14 cm. 

Bagian penutup dipotong berupa tembereng. 

3 
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Ditanya: luas penutup kaleng? 

Langkah 2. Merencanakan penyelesaian. 

jari-jari penutup kaleng: r 

luas penutup kaleng berbentuk lingkaran: L   

ukuran alas segitiga =   

ukuran tinggi segitiga = t 

L        

              
 

 
    

luas tembereng= 
 

 
    

 

 
    

luas penutup kaleng yang tersisa= L          mb      

10 

Langkah 3. Melaksanakan rencana penyelesaian. 

L        

 
  

 
     

      

              
 

 
    

 
 

 
      

 
 9

 
  

 

luas tembereng= 
 

 
    

 

 
    

 (
 

 
    )      

 
  

 
 

 9

 
  

     

luas penutup kaleng yang tersisa= L          mb      

         

      

15 

           Melihat kembali proses dan hasil. 

  d                      y             d   h     m   

2 
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Rubrik Penskoran 

No soal 
Langkah Pemecahan 

Masalah 
Skor  Respon siswa pada masalah 

1,2,3,4,5 
 

Langkah 1. 

Memahami masalah 

0 Tidak ada identifikasi unsur 

1 Identifikasi unsur ada namun salah 

2 
Identifikasi unsur benar namun kurang 

lengkap 

3 Identifikasi unsur lengkap dan benar 

Langkah 2. 

Perencanaan penyelesaian 
0 

Tidak ada model matematika dan 

perencanaan penyelesaian masalah 

2 
Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah ada namun salah 

4 
Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah kurang lengkap 

7 

Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah benar namun 

kurang lengkap 

10 

Model matematika dan perencanaan 

penyelesaian masalah lengkap dan 

benar 

 Langkah 3. 

Melakukan perhitungan 
0 

Tidak ada perhitungan sesuai 

perencanaan penyelesaian masalah 

2 
Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah ada namun salah 

6 
Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah kurang lengkap 

9 

Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah benar namun 

kurang lengkap 

15 

Perhitungan sesuai perencanaan 

penyelesaian masalah lengkap dan 

benar 

Langkah 4. 

Memeriksa kembali dan 

menyimpulkan hasil 

perhitungan 

0 
Tidak ada kesimpulan hasil 

perhitungan. 

1 
Kesimpulan hasil perhitungan ada 

namun salah 

2 
Kesimpulan hasil perhitungan lengkap 

dan benar 

 

  
N     

  m  h        
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DAFTAR NILAI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF KELAS VIII G 

No Kode 
Kriteria Kemampuan Berpikir Kreatif 

Total Nilai 
Kefasihan  Keluwesan  Keaslian  Kerincian  

1 AA 4 8 10 10 32 80 

2 ARC 10 10 8 10 38 95 

3 AAS 10 10 9 8 37 92.5 

4 AYRI 10 10 10 6 36 90 

5 BD 4 5 10 10 29 72.5 

6 DAP 3 10 10 10 33 82.5 

7 DNRS 6 3 2 3 14 35 

8 DESP 10 10 10 7 37 92.5 

9 DNW 7 7 10 8 32 80 

10 DD 10 8 10 3 31 77.5 

11 FR 10 8 10 10 38 95 

12 FLD 10 7 3 8 28 70 

13 FADP 7 8 2 8 25 62.5 

14 FRA 10 5 6 8 29 72.5 

15 GAS 10 8 2 10 30 75 

16 IKPP 7 10 10 10 37 92.5 

17 IAW 10 6 5 7 28 70 

18 LAV 10 10 10 5 35 87.5 

19 LWI 10 10 5 10 35 87.5 

20 MFR 10 6 0 4 20 50 

21 NHK 10 6 5 8 29 72.5 

22 OKN 4 4 2 3 13 32.5 

23 RM 4 5 10 10 29 72.5 

24 RK 7 8 7 8 30 75 

25 RSEF 10 9 5 7 31 77.5 

26 RRB 10 8 4 6 28 70 

27 ST 10 10 10 10 40 100 

28 SW 10 5 8 5 28 70 

29 SFK 10 8 2 10 30 75 

30 TN 10 7 10 3 30 75 

31 TR 10 8 10 8 36 90 

32 ZIKW 8 4 2 5 19 47.5 

Lampiran 35 
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DAFTAR NILAI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELAS VIII G 

No Kode 
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 

Total Nilai 
L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

1 AA 3 10 15 2 3 7 11 1 3 8 11 1 3 10 15 2 105 87.5 

2 ARC 3 10 15 2 3 7 9 0 3 10 15 2 3 10 15 2 109 90.8 

3 AAS 3 10 11 1 3 10 11 1 3 8 15 2 3 7 11 1 100 83.3 

4 AYRI 3 10 12 1 3 7 12 2 3 10 13 2 3 7 12 1 100 83.3 

5 BD 3 7 11 1 3 4 7 0 3 4 8 1 3 10 9 0 74 61. 7 

6 DAP 3 10 11 1 3 7 11 1 3 7 11 1 3 7 11 1 91 75.8 

7 DNRS - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 DESP 3 7 9 1 3 6 8 0 3 10 11 1 3 7 11 1 84 70 

9 DNW 3 7 11 1 3 10 15 2 3 10 15 2 3 7 9 1 102 85 

10 DD 3 6 8 0 3 0 0 0 3 10 12 0 3 8 12 0 68 56.7 

11 FR 3 10 11 1 3 10 15 2 3 10 15 2 3 7 11 1 107 89.2 

12 FLD - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 FADP 3 7 11 1 3 6 8 0 3 10 11 1 3 7 11 1 86 71.7 

14 FRA 3 10 12 1 3 7 7 0 3 10 15 2 3 10 9 0 95 79.2 

15 GAS 3 7 11 1 3 7 9 1 3 10 15 2 3 4 5 0 84 70 

16 IKPP 3 10 15 2 3 10 15 2 3 7 9 1 3 10 11 1 105 87.5 

17 IAW 3 5 4 0 3 7 11 1 3 10 15 2 0 10 9 1 84 70 

18 LAV 3 10 15 2 3 5 9 1 3 10 15 2 3 5 9 1 96 80 

19 LWI 3 10 15 2 3 5 0 0 3 7 11 1 3 10 15 2 90 75 

20 MFR 3 5 7 1 3 5 0 0 3 10 15 2 3 10 15 2 84 70 

21 NHK - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 OKN 2 4 6 1 2 3 6 1 2 10 15 2 2 4 7 1 68 56.7 

23 RM 3 10 11 1 3 7 7 0 3 10 15 2 3 7 9 1 92 76.7 

24 RK 3 7 11 1 3 7 11 1 3 5 9 1 3 7 11 1 84 70 
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25 RSEF 3 10 15 2 3 5 6 0 3 10 15 2 3 10 15 2 104 86.7 

26 RRB 3 7 11 1 3 4 7 1 3 10 15 2 3 10 9 1 90 75 

27 ST 3 8 15 2 3 7 9 0 3 10 15 2 3 10 15 2 107 89.2 

28 SW 3 10 13 1 3 5 7 0 3 10 15 2 3 10 12 1 98 81.7 

29 SFK 3 10 15 2 3 7 12 1 3 10 15 2 3 7 11 1 105 87.5 

30 TN 3 10 15 2 3 7 9 1 3 5 9 1 3 10 15 2 98 81.7 

31 TR 3 7 11 1 3 4 4 0 3 10 15 2 3 8 11 1 86 71.7 

32 ZIKW 3 7 9 0 3 5 6 0 3 10 15 2 3 5 7 0 78 65 

2
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UJI KETUNTASAN BELAJAR  

TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF MATEMATIS 

Uji Proporsi 

Hipotesis: 

           (proporsi ketuntasan hasil tes berpikir kreatif matematis siswa   75% 

atau belum mencapai ketuntasan secara klasikal) 

           (proporsi ketuntasan hasil tes berpikir kreatif  matematis siswa 

     atau telah mencapai ketuntasan secara klasikal) 

Taraf signifikan    :    

Rumus yang digunakan: 

  

 
    

√        
 

 

Keterangan: 

   : nilai   hitung; 

   : banyaknya siswa yang tuntas; 

    : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan; 

   : jumlah seluruh siswa 

Kriteria pengujian:   

Tolak    jika          dan pada hal lainnya terima    (Sudjana, 2002). 

Perhitungan: 

  
 

 
   

√        

 

 
  

  
    

√          

  

 
  8      

√        

  

 
     

√       
 

     

   8 
       

Dari perhitungan diperoleh             . Sedangkan dengan        diperoleh 

           . Oleh karena                maka    ditolak. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa mencapai 

ketuntasan secara klasikal. 
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Uji T Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Hipotesis: 

         (rata-rata hasil tes berpikir kreatif matematis siswa belum mencapai 

ketuntasan individual) 

         (rata-rata hasil tes berpikir kreatif matematis siswa telah mencapai 

ketuntasan individual) 

Taraf signifikan    :    

Rumus yang digunakan: 

  
 ̅    

 

√ 

 

Keterangan: 

   : nilai   hitung; 

 ̅  : rata-rata kelas penelitian; 

    : nilai ketuntasan individual minimal yang telah ditentukan; 

   : jumlah seluruh siswa 

Kriteria pengujian:   

Tolak    jika               dan pada hal lainnya terima    (Sudjana, 2002). 

Perhitungan: 

 ̅         ,         ,      ,       

  
 ̅   

 

√ 

 
          

      

√  

       

Dari perhitungan diperoleh             . Sedangkan dengan        diperoleh 

           . Oleh karena                maka    ditolak. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa mencapai 

ketuntasan individual. 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR  

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

Uji Proporsi 

Hipotesis: 

           (proporsi ketuntasan hasil tes pemecahan masalah matematika siswa 

  75% atau belum mencapai ketuntasan secara klasikal) 

           (proporsi ketuntasan hasil tes pemecahan masalah matematika siswa 

     atau telah mencapai ketuntasan secara klasikal) 

Taraf signifikan    :    

Statistik Hitung: 

  

 
    

√        
 

 

Keterangan: 

   : nilai   hitung; 

   : banyaknya siswa yang tuntas; 

    : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan; 

   : jumlah seluruh siswa 

Kriteria pengujian:   

Tolak    jika          dan pada hal lainnya terima    (Sudjana, 2002). 

Perhitungan: 

  
 

 
   

√        

 

 
  

  
    

√          

  

 
  8      

√        

  

 
     

√      
 

     

   8 
        

Dari perhitungan diperoleh              . Sedangkan dengan        diperoleh 

           . Oleh karena                maka    ditolak. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa mencapai 

ketuntasan secara klasikal. 
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Uji T Satu Pihak (Pihak Kanan) 

Hipotesis: 

         (rata-rata hasil tes pemecahan masalah matematika siswa belum 

mencapai ketuntasan individual) 

         (rata-rata hasil tes pemecahan masalah matematika siswa telah 

mencapai ketuntasan individual) 

Taraf signifikan    :    

Rumus yang digunakan: 

  
 ̅    

 

√ 

 

Keterangan: 

    : nilai   hitung; 

 ̅  : rata-rata kelas penelitian; 

    : nilai ketuntasan individual minimal yang telah ditentukan; 

   : jumlah seluruh siswa 

Kriteria pengujian:   

Tolak    jika               dan pada hal lainnya terima    (Sudjana, 2002). 

Perhitungan: 

 ̅                              

  
 ̅   

 

√ 

 
           

    

√  

       

Dari perhitungan diperoleh             . Sedangkan dengan        diperoleh 

            . Oleh karena                maka    ditolak. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa mencapai 

ketuntasan individual. 
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ANALISIS KORELASI KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN 

PEMECAHAN MASALAH 

Koefisien Korelasi antara Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis dan 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Rumus yang digunakan: 

  
                 

√     
       

       
       

  

  

              

          

            

   
          

   
          

  
 9                   8   

√  9   9  8            9    89       8     
  

         

Simpulan: 

Jadi koefisien korelasi antara kemampuan berpikir kreatif matematis dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika adalah       , hal ini berarti bahwa adanya 

hubungan yang erat antara kemampuan berpikir kreatf matematis dan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 
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PENENTUAN TINGKAT KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA 

Untuk menentukan tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

 TKBK Atas :    ̅       

 TKBK Tengah :  ̅        ̅     

 TKBK Bawah :    ̅     

Keterangan: 

   : nilai yang diperoleh siswa 

 ̅  : rata-rata kelas 

    : simpangan baku 

 ̅          

             

Pengkategorian siswa berdasarkan tingkat kemampuan berpikir kreatif adalah sebagai berikut. 

 TKBK Atas :          

 TKBK Tengah :                 

 TKBK Bawah :          

No Kode 

Kriteria Kemampuan Berpikir Kreatif 

Total Nilai 

Tingkat 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 
Kefasihan Keluwesan Keaslian Kerincian 

27 ST 10 10 10 10 40 100 TKBK Atas 

2 ARC 10 10 8 10 38 95 TKBK Atas  

11 FR 10 8 10 10 38 95 TKBK Atas 

3 AAS 10 10 9 8 37 92.5 TKBK Atas 
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8 DESP 10 10 10 7 37 92.5 TKBK Atas 

16 IKPP 7 10 10 10 37 92.5 TKBK Atas 

4 AYRI 10 10 10 6 36 90 TKBK Tengah 

31 TR 10 8 10 8 36 90 TKBK Tengah 

18 LAV 10 10 10 5 35 87.5 TKBK Tengah 

19 LWI 10 10 5 10 35 87.5 TKBK Tengah 

6 DAP 3 10 10 10 33 82.5 TKBK Tengah 

1 AA 4 8 10 10 32 80 TKBK Tengah 

9 DNW 7 7 10 8 32 80 TKBK Tengah 

10 DD 10 8 10 3 31 77.5 TKBK Tengah 

25 RSEF 10 9 5 7 31 77.5 TKBK Tengah 

15 GAS 10 8 2 10 30 75 TKBK Tengah 

24 RK 7 8 7 8 30 75 TKBK Tengah 

29 SFK 10 8 2 10 30 75 TKBK Tengah 

30 TN 10 7 10 3 30 75 TKBK Tengah 

5 BD 4 5 10 10 29 72.5 TKBK Tengah 

14 FRA 10 5 6 8 29 72.5 TKBK Tengah 

21 NHK 10 6 5 8 29 72.5 TKBK Tengah 

23 RM 4 5 10 10 29 72.5 TKBK Tengah 

12 FLD 10 7 3 8 28 70 TKBK Tengah 

17 IAW 10 6 5 7 28 70 TKBK Tengah 

26 RRB 10 8 4 6 28 70 TKBK Tengah 

28 SW 10 5 8 5 28 70 TKBK Tengah 

13 FADP 7 8 2 8 25 62.5 TKBK Tengah 

20 MFR 10 6 0 4 20 50 TKBK Bawah 

32 ZIKW 8 4 2 5 19 47.5 TKBK Bawah 

7 DNRS 6 3 2 3 14 35 TKBK Bawah 

22 OKN 4 4 2 3 13 32.5 TKBK Bawah 

2
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

pemecahan masalah siswa ketika melakukan aktivitas pada tahap memahami 

masalah, membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana, dan melihat 

kembali dalam menyelesaikan masalah matematika. 

B. Jenis Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara klinis tidak terstruktur, 

yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan sebagai berikut. 

1. Wawancara dilakukan secara face to face, yakni terjadi kontak langsung 

antara peneliti dan informan. 

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan wawancara antara peneliti dan informan. 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok 

permasalahan yang sama. 

C. Pelaksanaan 

Siswa mendapatkan pengalaman belajar dengan berpikir kreatif matematis dan 

pemecahan masalah matematika. Di akhir pembelajaran diberikan masalah untuk 

dikerjakan mandiri. Masalah diberikan dalam waktu yang ditentukan. Sesuai 

waktu yang disepakati, sejumlah siswa di wawancara berkaitan dengan 

pengerjaan masalah tersebut dengan pertanyaan sebagai berikut. 

1. Pada awalnya, siswa diminta untuk menjelaskan proses pengerjaan yang 

dilakukan. 

2. Untuk mengetahui aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada tahap 

memahami masalah. 

Pertanyaan: 
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a. Apa saja yang diketahui dari masalah? 

b. Apa saja yang dicari dari masalah tersebut? 

c. Bisakah kamu menjelaskan masalah sesuai dengan kalimatmu sendiri? 

Jelaskan! 

3. Untuk mengetahui aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada tahap 

membuat rencana penyelesaian. 

Pertanyaan: 

a. Bisakah kamu menyederhanakan masalah tersebut? Atau coba jelaskan 

inti dari masalah tersebut. Jelaskan! 

b. Bisakah kamu membuat model matematika dari masalah tersebut? 

c. Langkah apa saja yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah 

tersbut? 

4. Untuk mengetahui aspek kemampuan pemecahan masalah siswa pada tahap 

melaksanakan rencana. 

Pertanyaan: 

a. Dapatkah kamu menyelesaikan soal sesusai langkah-langkah tadi? 

b. Bisakah kamu menunjukkan proses penyelesaian masalah tersebut? 

c. Apakah kamu mengalami kesulitan perhitungan dalam menyelesaikan 

masalah tersebut? 

5. Untuk mengetahui tahap melihat kembali. 

Pertanyaan: 

a. Setelah mengrjakan permasalahan tersebut, apakah Anda sudah tahu 

jawabannya benar atau salah? 

b. Apakah setiap mengerjakan permasalahan, Anda selalu mengecek 

jawaban yang Anda buat? 

c. Bagaimana Anda mengetahui kebenaran dari jawaban Anda? 
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KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DITINJAU DARI KEMAMPUAN 

BERPIKIR KREATIF SECARA KUANTITATIF 

NO KODE 

NILAI 

KEMAMPUAN 

KREATIF 

TKBK 

NILAI 

PEMECAHAN 

MASALAH 

RATA-RATA 

PENCAPAIAN 

TIAP TKBK 

27 ST 100 

TKBK 

Atas  

 

89.2 

85 

 

2 ARC 95 90.8 

11 FR 95 89.2 

3 AAS 92.5 83.3 

8 DESP 92.5 70 

16 IKPP 92.5 87.5 

4 AYRI 90 

TKBK 

Tengah 

 

83.3 

77.12 

 

31 TR 90 71.7 

18 LAV 87.5 80 

19 LWI 87.5 75 

6 DAP 82.5 75.8 

1 AA 80 87.5 

9 DNW 80 85 

10 DD 77.5 56.7 

25 RSEF 77.5 86.7 

15 GAS 75 70 

24 RK 75 70 

29 SFK 75 87.5 

30 TN 75 81.7 

5 BD 72.5 61. 7 

14 FRA 72.5 79.2 

21 NHK 72.5 - 

23 RM 72.5 76.7 

12 FLD 70 - 

17 IAW 70 70 

26 RRB 70 75 

28 SW 70 81.7 

13 FADP 62.5 71.7 

20 MFR 50 
TKBK 

Bawah  

 

70  

63.9 

 

 

32 ZIKW 47.5 65 

7 DNRS 35 - 

22 OKN 32.5 56.7 

  

Lampiran 42 



301 
 

 
 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Nama Guru : Dian Puspita Sari 

 Pertemuan ke- :  

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu untuk melatih siswa tentang 

sikap disiplin. 

    

2. Mengucapkan salam saat mengawali pembelajaran.     

3. Memeriksa kehadiran peserta didik dan mengisi presensi 

guru. 

    

4. Menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa.     

5. Menyampaikan dan menulis judul materi di papan tulis.     

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran.     

7. Bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya (apersepsi). 

    

8. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang     
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berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan lingkaran. 

9. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 anak.  

    

10. Membagi LKS kepada setiap kelompok dan meminta 

mereka menyelesaikan LKS secara bersama-sama. 

    

11. Siswa secara berkelompok menyelesaikan LKS dalam 

waktu 15 menit. 

    

12. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi.     

13. Guru berkeliling mengamati jalannya diskusi siswa.     

14. Guru menginstruksikan agar siswa mempersiapkan 

kelompoknya untuk presentasi hasil pekerjaan 

kelompoknya. 

    

15. Meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis kemudian 

mempresentasikannya. 

    

16. Meminta siswa yang lain untuk menanggapi presentasi 

kelompok yang presentasi. 

    

17. Guru memberikan konfirmasi.     

18. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

    

19. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

    

20. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

    

21. Memberi siswa PR sebagai bahan latihan.     

22. Menyampaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

    

23. Memberikan motivasi agar siswa terus bersemangat untuk 

belajar. 

    

24. Menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

    

Jumlah     

Total Skor  

Rata-rata skor ( ̅)  

 

Nilai = 
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Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

    Semarang,         

    Pengamat 

 

 

 

    (………………….) 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Pertemuan ke- :  

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu.     

2. Menjawab salam dari guru.     

3. Bersiap menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.     

4. Memberi respon dengan mengangkat tangan 

ketika pengecekan daftar hadir. 

    

5. Berpartisipasi dengan memperhatikan guru dalam kegiatan 

apersepsi mengenai materi lingkaran. 

    

6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran. 

    

7. Memperhatikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

diberika oleh guru.. 

    

8. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota 

dengan disiplin. 

    

9. Menerima  LKS yang diberikan guru kepada setiap 

kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. 
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10. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah yang 

terdapat pada LKS dalam waktu 15 menit. 

    

11. Siswa mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

    

12. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

    

13. Menanggapi presentasi kelompok yang presentasi.     

14. Mendengarkan  konfirmasi dari guru.     

15. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

    

16. Menyimpulkan tentang materi yang telah didapat.     

17. Mengerjakan kuis sebagai bagian dari evaluasi.     

18. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

    

19. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi/bahan 

belajar yang akan diberikan berikutnya. 

    

20. Menjawab salam penutup dari guru.     

Jumlah     

Total Skor  

Rata-rata skor ( ̅)  

 

Nilai = 
                   

          
      

 

Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Semarang,  

Pengamat 

 

 

 

…………… 
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LEMBAR VALIDASI 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

A. Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap perangkat pembelajaran. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian RPP ditinjau dari beberapa 

aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi RPP yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspek RPP dengan 

cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dengan bobot 

yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

sangat sesuai : 5 

sesuai : 4 

cukup sesuai : 3 

kurang sesuai : 2 

tidak sesuai : 1 

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

tersedia. 

B. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

I PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Adanya kesesuaian antara kompetensi inti dengan 

kompetensi dasar. 

     

2. Kesesuaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

dengan tujuan pembelajaran. 

     

3. Ketepatan penjabaran kompetensi dasar kedalam 

indikator. 

     

4. Kesesuaian indikator dengan tujuan pembelajaran.      

II ISI YANG DISAJIKAN  

1. Sistematika penyusunan RPP.      

2. Kesesuaian uraian kegiatan pembelajaran matematika 

SMP Kelas VIII pada materi lingkaran menggunakan 

model Problem Based Learning. 

     

3. Kesesuaian uraian kegiatan siswa dan guru dalam      
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mendorong siswa untuk memecahkan masalah. 

4. Kejelasan skenario pembelajaran (tahap-tahap kegiatan 

pembelajaran awal, inti, dan penutup). 

     

III BAHASA  

1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.      

2. Bahasa yang digunakan komunikatif.      

3. Kesederhanaan struktur kalimat.      

IV WAKTU   

1. Kesesuaian alokasi waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran. 

     

2. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran.      

Jumlah      

Total Skor  

Rata-rata skor ( ̅)  

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

SARAN: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Semarang,………… 

Validator 

 

 

(…………………) 
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LEMBAR PENILAIAN VALIDATOR SILABUS 

 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan silabus dalam 

perencanaan proses pembelajaran model Problem Based Learning materi lingkaran 

kelas VIII. 

B. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap silabus yang telah 

saya susun. 

2. Silabus ini dirancang untuk membelajarkan siswa dalam pembelajaran model 

Problem Based Learning. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir pengembangan silabus 

dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan skala penilaian yang digunakan, yaitu: 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

4. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

5. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

C. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penskoran 

1 2 3 4 

I KELENGKAPAN KOMPONEN SILABUS     

 1. Kejelasan kompetensi inti dan kompetensi dasar.     

 2. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran model Problem 

Based Learning kelas VIII. 

    

 3. Ketetapan penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator.     

II TEKNIK PENILAIAN     

 1. Kesesuaian teknik penilaian yang digunakan dalam 

pembelajaran model Problem Based Learning kelas VIII. 

2. Kesesuaian teknik penilaian terhadap KI dan KD. 

    

III BAHASA     

 1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.     
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 2. Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

    

IV WAKTU     

 1. Kesesuaian alokasi yang digunakan dengan proporsi SK, 

KD, materi ajar, dan kegiatan pembelajaran. 

    

Jumlah     

Skor Total     

 

D. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 8 1. Tidak baik 

8 ≤ Jumlah skor < 16 2. Kurang baik 

16 ≤ Jumlah skor < 24 3. Baik 

24 ≤ Jumlah skor < 32 4. Sangat baik 

 

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………… 

F. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini sesuai 

dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Silabus ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen silabus, instrumen harus diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen silabus, instrumen perlu banyak revisi. 

3: Menunjukkan instrumen silabus dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen silabus dapat digunakan dan tepat. 

 

 

Semarang, 

Validator 

 

 

 

NIP. ……………………. 
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 LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap pedoman wawancara. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian pedoman wawancara 

ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi 

pedoman wawancara yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspek pedoman 

wawancara dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang 

tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

sangat sesuai : 5 

sesuai  : 4 

cukup sesuai : 3 

kurang sesuai : 2 

tidak sesuai : 1 

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

tersedia. 

B. Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Tujuan wawancara terlihat jelas.      

2 Urutan pertanyaan dalam tiap bagian jelas.      

3 Urutan pertanyaan dalam tiap bagian terurut secara sistematis.      

4 Butir-butir pertanyaan mendorong informan memberikan 

jawaban yang diinginkan. 

     

5 Butir-butir pertanyaan menggambarkan arah tujuan yang 

dilakukan peneliti. 

     

6 Rumusan butir pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. 

     

7 Rumusan butir pertanyaan tidak mendorong atau      

Lampiran 47 



311 
 

 
 

mengarahkan siswa yang diwawancarai pada suatu 

kesimpulan tertentu. 

8 Rumusan butir pertanyaan mendorong siswa memberikan 

penjelasan tanpa tekanan. 

     

9 Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata/kalimat yang 

tidak menimbulkan makna ganda. 

     

10 Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata/kalimat yang 

menimbulkan makna salah pengertian. 

     

Jumlah      

Total Skor  

Rata-rata Skor ( ̅)  

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

SARAN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Semarang,………… 

Validator 

 

 

(………………..) 
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LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU PADA  

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

. 

A. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar 

pengamatan kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning 

yang telah saya susun.  

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai dengan cara memberikan tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan skala penilaian yang 

digunakan, yaitu: 

1: kurang baik 

2: cukup baik 

3: baik 

4: sangat baik 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan.  

4. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang dinilai 

Kelengkapan  Skala Penskoran 

Ada Tidak 

Ada 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan memuat 

aktivitas guru pada kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir sesuai dengan model 

PBL. 

      

2. Kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif. 

      

3. Pernyataan dirumuskan dengan 

singkat dan jelas. 

      

4. Tidak menggunakan kata/ungkapan 

yang menimbulkan penafsiran ganda 
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atau salah penafsiran. 

5. Butir pernyataan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baku. 

      

6. Pedoman penskoran jelas dan mudah 

dipahami. 

      

7. Petunjuk cara pengisian lembar 

observasi jelas. 

      

Jumlah        

Skor Total       

 

C. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 7 1. Tidak baik 

7≤ Jumlah skor < 14 2. Kurang baik 

14 ≤ Jumlah skor < 21 3. Baik 

21 ≤ Jumlah skor < 28 4. Sangat baik 

 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Lembar pengamatan kinerja guru ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen, instrumen harus diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen, instrumen perlu banyak revisi. 

3: Menunjukkan instrumen dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen dapat digunakan dan tepat. 

 

Semarang, 

Validator 

 

 

……………………… 

NIP. 
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 LEMBAR VALIDASI 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA  

PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

. 

A. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar 

pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning 

yang telah saya susun.  

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai dengan cara memberikan tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan skala penilaian yang 

digunakan, yaitu: 

1: kurang baik 

2: cukup baik 

3: baik 

4: sangat baik 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan.  

4. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang dinilai 

Kelengkapan  Skala Penskoran 

Ada Tidak 

Ada 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan memuat 

aktivitas siswa pada kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir sesuai dengan model 

PBL. 

      

2. Kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif. 

      

3. Pernyataan dirumuskan dengan 

singkat dan jelas. 

      

4. Tidak menggunakan kata/ungkapan 

yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah penafsiran. 

      

5. Butir pernyataan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baku. 
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6. Pedoman penskoran jelas dan mudah 

dipahami. 

      

7. Petunjuk cara pengisian lembar 

pengamatan jelas. 

      

Jumlah        

Skor Total       

 

C. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 7 1. Tidak baik 

7≤ Jumlah skor < 14 2. Kurang baik 

14 ≤ Jumlah skor < 21 3. Baik 

21 ≤ Jumlah skor < 28 4. Sangat baik 

 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Lembar pengamatan aktivitas siswa ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen, instrumen harus diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen, instrumen perlu banyak revisi. 

3: Menunjukkan instrumen dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen dapat digunakan dan tepat. 

 

 

Semarang, 

Validator 

 

 

……………………… 

NIP. 
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 LEMBAR VALIDASI 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

Problem Based Learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan 

saran-saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan cara memberi tanda checklist (√) 

pada kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili 

indikator soal. 

     

2. Masalah yang dibuat dapat membantu mengidentifikasi 

proses pemecahan masalah siswa. 

     

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.      

4. Masalah mengukur kemampuan pemecahan masalah 

siswa. 

     

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide matematis 

yang diperlukan untuk menyelesaikannya. 

     

2. KONSTRUKSI 

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata tanya 

yang menuntut jawaban uraian. 

     

2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan makna 

ganda. 

     

3. Informasi yang ada pada masalah mudah dimengerti.      

4. Informasi yang ada pada masalah jelas maknanya.      

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata perintah.      
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3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah sederhana.      

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

     

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

makna ganda. 

     

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak menimbulkan salah 

pengertian. 

     

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah komunikatif.      

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik. 

     

Jumlah      

Total Skor  

Rata-rata skor ( ̅)  

 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

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

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

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

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

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

 

 

Semarang,  

Validator  

  

  

 

 

(.................................) 



318 
 

 
 

  

LEMBAR VALIDASI 

SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

Problem Based Learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes kemampuan 

berpikir kreatif siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-

saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan berpikir kreatif siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cara memberi tanda checklist (√) pada 

kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili indikator 

soal. 

     

2. Masalah yang dibuat dapat membantu mengidentifikasi 

proses pemecahan masalah siswa. 

     

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.      

4. Masalah mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa.      

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide matematis 

yang diperlukan untuk menyelesaikannya. 

     

2. KONSTRUKSI 

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata tanya 

yang menuntut jawaban uraian. 

     

2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan makna 

ganda. 

     

3. Informasi yang ada pada masalah mudah dimengerti.      

4. Informasi yang ada pada masalah jelas maknanya.      

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata perintah.      
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3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah sederhana.      

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

     

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak menimbulkan 

makna ganda. 

     

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak menimbulkan salah 

pengertian. 

     

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah komunikatif.      

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik. 

     

Jumlah      

Total Skor  

Rata-rata skor ( ̅)  

 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Semarang,  

Validator  

  

  

  

(.....................................) 
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HASIL VALIDASI SILABUS VALIDATOR 1 

LEMBAR PENILAIAN VALIDATOR SILABUS 

 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan silabus dalam 

perencanaan proses pembelajaran model Problem Based Learning materi lingkaran 

kelas VIII SMP. 

B. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap silabus yang telah 

saya susun. 

2. Silabus ini dirancang untuk membelajarkan siswa dalam pembelajaran model 

Problem Based Learning. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir pengembangan silabus 

dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan skala penilaian yang digunakan, yaitu: 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

4. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

5. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

C. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No

. 
Aspek yang dinilai 

Skala Penskoran 

1 2 3 4 

I KELENGKAPAN KOMPONEN SILABUS     

 1. Kejelasan kompetensi inti dan kompetensi dasar.    √ 
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 2. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran model Problem 

Based Learning kelas VIII. 

  √  

 3. Ketetapan penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator.   √  

II TEKNIK PENILAIAN     

 1. Kesesuaian teknik penilaian yang digunakan dalam 

pembelajaran model Problem Based Learning kelas VIII. 

2. Kesesuaian teknik penilaian terhadap KI dan KD. 

  √  

 

√ 

III BAHASA     

 1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.    √ 

 2. Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

  √  

IV WAKTU     

 1. Kesesuaian alokasi yang digunakan dengan proporsi SK, 

KD, materi ajar, dan kegiatan pembelajaran. 

   √ 

Jumlah   12 16 

Skor Total 28 

 

D. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 8 1. Tidak baik 

8 ≤ Jumlah skor < 16 2. Kurang baik 

16 ≤ Jumlah skor < 24 3. Baik 

24 ≤ Jumlah skor < 32 4. Sangat baik 

 

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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F. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Silabus ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen silabus, instrumen harus 

diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen silabus, instrumen perlu banyak 

revisi. 

3: Menunjukkan instrumen silabus dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen silabus dapat digunakan dan tepat. 

 

 

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator 

 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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HASIL VALIDASI SILABUS VALIDATOR 2 

LEMBAR PENILAIAN VALIDATOR SILABUS 

 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan silabus dalam 

perencanaan proses pembelajaran model Problem Based Learning materi lingkaran 

kelas VIII SMP. 

B. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap silabus yang telah 

saya susun. 

2. Silabus ini dirancang untuk membelajarkan siswa dalam pembelajaran model 

Problem Based Learning. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir pengembangan silabus 

dengan cara memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai 

dengan skala penilaian yang digunakan, yaitu: 

1 : kurang baik 

2 : cukup baik 

3 : baik 

4 : sangat baik 

4. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

5. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

C. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No

. 
Aspek yang dinilai 

Skala Penskoran 

1 2 3 4 

I KELENGKAPAN KOMPONEN SILABUS     

 1. Kejelasan kompetensi inti dan kompetensi dasar.   √  
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 2. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran model Problem 

Based Learning kelas VIII. 

  √  

 3. Ketetapan penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator.   √  

II TEKNIK PENILAIAN     

 1. Kesesuaian teknik penilaian yang digunakan dalam 

pembelajaran model Problem Based Learning kelas VIII. 

2. Kesesuaian teknik penilaian terhadap KI dan KD. 

   

 

√ 

√ 

 

 

III BAHASA     

 3. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.    √ 

 4. Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda. 

   √ 

IV WAKTU     

 1. Kesesuaian alokasi yang digunakan dengan proporsi SK, 

KD, materi ajar, dan kegiatan pembelajaran. 

  √  

Jumlah   15 12 

Skor Total 27 

 

D. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 8 1. Tidak baik 

8 ≤ Jumlah skor < 16 2. Kurang baik 

16 ≤ Jumlah skor < 24 3. Baik 

24 ≤ Jumlah skor < 32 4. Sangat baik 

 

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

 

 

F. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 
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Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Silabus ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen silabus, instrumen harus 

diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen silabus, instrumen perlu banyak 

revisi. 

3: Menunjukkan instrumen silabus dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen silabus dapat digunakan dan tepat. 

 

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator 

 

 

 

Dr. Dwijanto, M.S. 

NIP. 195804301984031006 
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HASIL VALIDASI RPP VALIDATOR 1 

LEMBAR VALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

A. Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap perangkat pembelajaran. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian RPP ditinjau dari beberapa 

aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi RPP yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspek RPP dengan 

cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dengan bobot 

yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

sangat sesuai : 5 

sesuai  : 4 

cukup sesuai : 3 

kurang sesuai : 2 

tidak sesuai : 1 

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

tersedia. 

B. PENILAIAN 

No

. 
Aspek yang Dinilai 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

I PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Adanya kesesuaian antara kompetensi inti dengan 

kompetensi dasar. 

   √  

2. Kesesuaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

dengan tujuan pembelajaran. 

   √  

3. Ketepatan penjabaran kompetensi dasar kedalam 

indikator. 

   √  

4. Kesesuaian indikator dengan tujuan pembelajaran.   √   

II ISI YANG DISAJIKAN  

1. Sistematika penyusunan RPP.    √  

2. Kesesuaian uraian kegiatan pembelajaran 

matematika SMP Kelas VIII pada materi lingkaran 

menggunakan model Problem Based Learning. 

  √   

3. Kesesuaian uraian kegiatan siswa dan guru dalam 

mendorong siswa untuk memecahkan masalah. 

   √  

4. Kejelasan skenario pembelajaran (tahap-tahap    √  
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kegiatan pembelajaran awal, inti, dan penutup). 

III BAHASA  

1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.    √  

2. Bahasa yang digunakan komunikatif.   √   

3. Kesederhanaan struktur kalimat.    √  

IV WAKTU   

1. Kesesuaian alokasi waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran. 

  √   

2. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran.    √  

Jumlah   12 36  

Total Skor 48 

Rata-rata skor ( ̅) 3,69 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

SARAN: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................... 

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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HASIL VALIDASI RPP VALIDATOR 2 

LEMBAR VALIDASI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

A. Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap perangkat pembelajaran. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian RPP ditinjau dari beberapa 

aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi RPP yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspek RPP dengan 

cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang tersedia dengan bobot 

yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

sangat sesuai : 5 

sesuai  : 4 

cukup sesuai : 3 

kurang sesuai : 2 

tidak sesuai : 1 

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

tersedia. 

B. PENILAIAN 

No

. 
Aspek yang Dinilai 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

I PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN  

1. Adanya kesesuaian antara kompetensi inti dengan 

kompetensi dasar. 

   √  

2. Kesesuaian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

dengan tujuan pembelajaran. 

   √  

3. Ketepatan penjabaran kompetensi dasar kedalam 

indikator. 

  √   

4. Kesesuaian indikator dengan tujuan pembelajaran.    √  

II ISI YANG DISAJIKAN  

1. Sistematika penyusunan RPP.    √  

2. Kesesuaian uraian kegiatan pembelajaran 

matematika SMP Kelas VIII pada materi lingkaran 

menggunakan model Problem Based Learning. 

  √   
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3. Kesesuaian uraian kegiatan siswa dan guru dalam 

mendorong siswa untuk memecahkan masalah. 

   √  

4. Kejelasan skenario pembelajaran (tahap-tahap 

kegiatan pembelajaran awal, inti, dan penutup). 

   √  

III BAHASA  

1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD.    √  

2. Bahasa yang digunakan komunikatif.   √   

3. Kesederhanaan struktur kalimat.    √  

IV WAKTU   

1. Kesesuaian alokasi waktu untuk setiap tahap 

pembelajaran. 

   √  

2. Rincian waktu untuk setiap tahap pembelajaran.    √  

Jumlah   9 40  

Total Skor 49 

Rata-rata skor ( ̅) 3,77 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

SARAN: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................ 

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator 

 

 

 

Dr. Dwijanto, M.S.. 

NIP. 195804301984031006 
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HASIL VALIDASI LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

VALIDATOR 1 PADA  PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL 

PROBLEM BASED LEARNING 

. 

A. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar 

pengamatan kinerja guru pada pembelajaran model problem based 

learning yang telah saya susun.  

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai dengan cara memberikan tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan skala penilaian yang 

digunakan, yaitu: 

1: kurang baik 

2: cukup baik 

3: baik 

4: sangat baik 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan.  

4. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi 

validator perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang dinilai 

Kelengkapan  Skala Penskoran 

Ada Tidak 

Ada 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan memuat 

aktivitas guru pada kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir sesuai dengan model 

PBL. 

√     √ 

2. Kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif. 

√     √ 

3. Pernyataan dirumuskan dengan 

singkat dan jelas. 

√     √ 

4. Tidak menggunakan kata/ungkapan 

yang menimbulkan penafsiran 

ganda atau salah penafsiran. 

√    √  

5. Butir pernyataan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baku. 

√    √  
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6. Pedoman penskoran jelas dan 

mudah 

dipahami. 

√     √ 

7. Petunjuk cara pengisian lembar 

observasi jelas. 

√    √  

Jumlah      9 16 

Skor Total 25 

 

C. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 7 1. Tidak baik 

7≤ Jumlah skor < 14 2. Kurang baik 

14 ≤ Jumlah skor < 21 3. Baik 

21 ≤ Jumlah skor < 28 4. Sangat baik 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah 

ini sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Lembar pengamatan kinerja guru ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen, instrumen harus diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen, instrumen perlu banyak revisi. 

3: Menunjukkan instrumen dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen dapat digunakan dan tepat. 

 

Semarang, 25 Mei 2016 

  

 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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HASIL VALIDASI LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

VALIDATOR 2 PADA  PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL 

PROBLEM BASED LEARNING 

A. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar 

pengamatan kinerja guru pada pembelajaran model problem based 

learning yang telah saya susun.  

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai dengan cara memberikan tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan skala penilaian yang 

digunakan, yaitu: 

1: kurang baik 

2: cukup baik 

3: baik 

4: sangat baik 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan.  

4. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi 

validator perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang dinilai 

Kelengkapan  Skala Penskoran 

Ada Tidak 

Ada 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan memuat 

aktivitas guru pada kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir sesuai dengan 

model 

PBL. 

√     √ 

2. Kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif. 

√     √ 

3. Pernyataan dirumuskan dengan 

singkat dan jelas. 

√    √  

4. Tidak menggunakan 

kata/ungkapan yang menimbulkan 

√    √  
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penafsiran ganda atau salah 

penafsiran. 

5. Butir pernyataan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baku. 

√    √  

6. Pedoman penskoran jelas dan 

mudah 

dipahami. 

√     √ 

7. Petunjuk cara pengisian lembar 

observasi jelas. 

√    √  

Jumlah      12 12 

Skor Total 24 

C. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 7 1. Tidak baik 

7≤ Jumlah skor < 14 2. Kurang baik 

14 ≤ Jumlah skor < 21 3. Baik 

21 ≤ Jumlah skor < 28 4. Sangat baik 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Lembar pengamatan kinerja guru ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen, instrumen harus diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen, instrumen perlu banyak revisi. 

3: Menunjukkan instrumen dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen dapat digunakan dan tepat. 

 

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator 

 

 

 

Dr. Dwijanto, M.S.. 

NIP. 195804301984031006 
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HASIL VALIDASI LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

VALIDATOR 1  PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING 

. 

A. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar 

pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning 

yang telah saya susun.  

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai dengan cara memberikan tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan skala penilaian yang 

digunakan, yaitu: 

1: kurang baik 

2: cukup baik 

3: baik 

4: sangat baik 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan.  

4. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang dinilai 

Kelengkapan  Skala Penskoran 

Ada Tidak 

Ada 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan memuat 

aktivitas siswa pada kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir sesuai dengan model 

PBL. 

√    √  

2. Kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif. 

√     √ 

3. Pernyataan dirumuskan dengan 

singkat dan jelas. 

√    √  

4. Tidak menggunakan kata/ungkapan 

yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah penafsiran. 

√    √  
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5. Butir pernyataan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baku.  

√    √  

6. Pedoman penskoran jelas dan mudah 

dipahami. 

√     √ 

7. Petunjuk cara pengisian lembar 

pengamatan jelas. 

√    √  

Jumlah      15 8 

Skor Total 23 

C. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 7 1. Tidak baik 

7≤ Jumlah skor < 14 2. Kurang baik 

14 ≤ Jumlah skor < 21 3. Baik 

21 ≤ Jumlah skor < 28 4. Sangat baik 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Lembar pengamatan aktivitas siswa ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen, instrumen harus diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen, instrumen perlu banyak revisi. 

3: Menunjukkan instrumen dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen dapat digunakan dan tepat. 

 

Semarang,25 Mei 2016 

 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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HASIL VALIDASI LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

VALIDATOR 2  PEMBELAJARAN MATEMATIKA MODEL PROBLEM 

BASED LEARNING 

. 

A. Petunjuk 

1. Mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian terhadap lembar 

pengamatan aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning 

yang telah saya susun.  

2. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai dengan cara memberikan tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan skala penilaian yang 

digunakan, yaitu: 

1: kurang baik 

2: cukup baik 

3: baik 

4: sangat baik 

3. Saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

disediakan.  

4. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi validator 

perangkat pembelajaran dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang dinilai 

Kelengkapan  Skala Penskoran 

Ada Tidak 

Ada 

1 2 3 4 

1. Pernyataan yang disajikan memuat 

aktivitas siswa pada kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir sesuai dengan model 

PBL. 

√    √  

2. Kalimat dalam butir pernyataan 

komunikatif. 

√    √  

3. Pernyataan dirumuskan dengan 

singkat dan jelas. 

√    √  

4. Tidak menggunakan kata/ungkapan 

yang menimbulkan penafsiran ganda 

atau salah penafsiran. 

√    √  

5. Butir pernyataan menggunakan 

Bahasa Indonesia yang baku.  

√    √  
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6. Pedoman penskoran jelas dan mudah 

dipahami. 

√     √ 

7. Petunjuk cara pengisian lembar 

pengamatan jelas. 

√    √  

Jumlah      15 8 

Skor Total 22 

C. Rentang Skor 

Rentang Skor Nilai 

0 ≤ Jumlah skor < 7 1. Tidak baik 

7≤ Jumlah skor < 14 2. Kurang baik 

14 ≤ Jumlah skor < 21 3. Baik 

21 ≤ Jumlah skor < 28 4. Sangat baik 

D. Komentar dan Saran Perbaikan 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

E. Kesimpulan Penilaian Secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di bawah ini 

sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  

Lembar pengamatan aktivitas siswa ini: 

1: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen, instrumen harus diganti. 

2: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen, instrumen perlu banyak revisi. 

3: Menunjukkan instrumen dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

4: Menunjukkan instrumen dapat digunakan dan tepat. 

 

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator   

 

 

Dr. Dwijanto, M.S. 

NIP. 195804301984031006 
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HASIL VALIDASI  

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF VALIDATOR 1 

LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF 

 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

Problem Based Learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian 

umum dan saran-saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cara memberi tanda checklist (√) 

pada kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili 

indikator soal. 

  √   

2. Masalah yang dibuat dapat membantu 

mengidentifikasi proses berpikir kreatif siswa. 

   √  

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.     √ 

4. Masalah mengukur kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

   √  

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide 

matematis yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 

  √   

2. KONSTRUKSI 

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata   √   
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tanya yang menuntut jawaban uraian. 

2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan 

makna ganda. 

   √  

3. Informasi yang ada pada masalah mudah 

dimengerti. 

   √  

4. Informasi yang ada pada masalah jelas 

maknanya. 

   √  

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

perintah. 

  √   

3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

sederhana. 

   √  

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

   √  

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda. 

   √  

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan salah pengertian. 

   √  

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

komunikatif. 

   √  

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik. 

   √  

Jumlah   12 44 5 

Total Skor 61 

Rata-rata skor ( ̅) 3,8 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran:  

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

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

Semarang,  

 

 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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HASIL VALIDASI  

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF VALIDATOR 2 

LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF 

 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

Problem Based Learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian 

umum dan saran-saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cara memberi tanda checklist (√) 

pada kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili 

indikator soal. 

  √   

2. Masalah yang dibuat dapat membantu 

mengidentifikasi proses berpikir kreatif siswa. 

   √  

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.     √ 

4. Masalah mengukur kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

   √  

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide 

matematis yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 

  √   

2. KONSTRUKSI 

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata   √   
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tanya yang menuntut jawaban uraian. 

2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan 

makna ganda. 

   √  

3. Informasi yang ada pada masalah mudah 

dimengerti. 

   √  

4. Informasi yang ada pada masalah jelas 

maknanya. 

   √  

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

perintah. 

  √   

3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

sederhana. 

   √  

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

   √  

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda. 

   √  

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan salah pengertian. 

   √  

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

komunikatif. 

    √ 

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik. 

   √  

Jumlah   12 40 10 

Total Skor 62 

Rata-rata skor ( ̅) 3,87 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran:  

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

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

    Semarang,  

    Validator    

  

  

 

Dr. Dwijanto, M.S.. 

NIP. 195804301984031006 
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HASIL VALIDASI  

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF VALIDATOR 3 

LEMBAR VALIDASI SOAL UJI COBA KEMAMPUAN BERPIKIR 

KREATIF 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

Problem Based Learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian 

umum dan saran-saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cara memberi tanda checklist (√) 

pada kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili 

indikator soal. 

  √   

2. Masalah yang dibuat dapat membantu 

mengidentifikasi proses berpikir kreatif siswa. 

   √  

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.     √ 

4. Masalah mengukur kemampuan berpikir kreatif 

siswa. 

   √  

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide 

matematis yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 

  √   

2. KONSTRUKSI 

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

tanya yang menuntut jawaban uraian. 

  √   

2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan    √  
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makna ganda. 

3. Informasi yang ada pada masalah mudah 

dimengerti. 

  √   

4. Informasi yang ada pada masalah jelas 

maknanya. 

   √  

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

perintah. 

  √   

3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

sederhana. 

   √  

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

   √  

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda. 

  √   

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan salah pengertian. 

   √  

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

komunikatif. 

    √ 

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik. 

   √  

Jumlah   18 32 10 

Total Skor 60 

Rata-rata skor ( ̅) 3,7 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran:  

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

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

Semarang,  

Validator   

 

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

NIP. 196309121984122009 
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HASIL VALIDASI  SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH VALIDATOR 1 

LEMBAR VALIDASI  

SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

problem based learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian 

umum dan saran-saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan cara memberi tanda checklist 

(√) pada kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili 

indikator soal. 

   √  

2. Masalah yang dibuat dapat membantu 

mengidentifikasi proses pemecahan masalah 

siswa. 

  √   

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.   √   

4. Masalah mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

   √  

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide 

matematis yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 

   √  

2. KONSTRUKSI  

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

tanya yang menuntut jawaban uraian. 

    √ 
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2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan 

makna ganda. 

   √  

3. Informasi yang ada pada masalah mudah 

dimengerti. 

   √  

4. Informasi yang ada pada masalah jelas 

maknanya. 

   √  

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

perintah. 

    √ 

3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

sederhana. 

   √  

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

   √  

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda. 

  √   

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan salah pengertian. 

   √  

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

komunikatif. 

   √  

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik. 

   √  

Jumlah   9 44 10 

Total Skor 63 

Rata-rata skor ( ̅) 3,9 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran:  

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

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

Semarang, 25 Mei 2016 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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HASIL VALIDASI  SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH VALIDATOR 2 

LEMBAR VALIDASI  

SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

problem based learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian 

umum dan saran-saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan cara memberi tanda checklist 

(√) pada kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili 

indikator soal. 

   √  

2. Masalah yang dibuat dapat membantu 

mengidentifikasi proses pemecahan masalah 

siswa. 

  √   

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.   √   

4. Masalah mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

   √  

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide 

matematis yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 

   √  

2. KONSTRUKSI 

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

tanya yang menuntut jawaban uraian. 

    √ 
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2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan 

makna ganda. 

   √  

3. Informasi yang ada pada masalah mudah 

dimengerti. 

   √  

4. Informasi yang ada pada masalah jelas 

maknanya. 

  √   

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

perintah. 

   √  

3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

sederhana. 

   √  

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

   √  

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda. 

  √   

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan salah pengertian. 

   √  

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

komunikatif. 

   √  

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik. 

   √  

Jumlah   12 44 5 

Total Skor 61 

Rata-rata skor ( ̅) 3,8 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran:  

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

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

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator  

 

 

 

 

Dr. Dwijanto, M.S. 

NIP. 195804301984031006 
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HASIL VALIDASI  SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN 

MASALAH VALIDATOR 3 

LEMBAR VALIDASI  

SOAL UJI COBA KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII dalam konteks pembelajaran 

problem based learning.  

B. PETUNJUK 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap lembar soal tes kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian lembar soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari beberapa aspek, penilaian 

umum dan saran-saran untuk merevisi lembar soal tes kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberi nilai pada butir-butir aspek lembar soal tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan cara memberi tanda checklist 

(√) pada kolom yang tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Untuk memberikan saran, Bapak/Ibu dimohon menuliskan pada naskah yang 

perlu direvisi atau menuliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Materi  

1. Masalah pada tes yang dibuat sudah mewakili 

indikator soal. 

   √  

2. Masalah yang dibuat dapat membantu 

mengidentifikasi proses pemecahan masalah 

siswa. 

  √   

3. Masalah sesuai dengan kurikulum 2013.   √   

4. Masalah mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

   √  

5. Masalah mendorong siswa pencarian ide-ide 

matematis yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 

  √   

2. KONSTRUKSI 

1. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

tanya yang menuntut jawaban uraian. 

   √  
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2. Rumusan butir pertanyaan tidak memberikan 

makna ganda. 

  √   

3. Informasi yang ada pada masalah mudah 

dimengerti. 

   √  

4. Informasi yang ada pada masalah jelas 

maknanya. 

   √  

5. Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata 

perintah. 

    √ 

3. BAHASA 

1. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

sederhana. 

   √  

2. Bahasa yang digunakan dalam masalah mudah 

dipahami. 

   √  

3. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan makna ganda. 

  √   

4. Kata/kalimat yang digunakan tidak 

menimbulkan salah pengertian. 

   √  

5. Bahasa yang digunakan dalam masalah 

komunikatif. 

   √  

6. Masalah menggunakan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik. 

   √  

Jumlah   15 40 5 

Total Skor 60 

Rata-rata skor ( ̅) 3,7 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran:  

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

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

Semarang, 25 Mei 2016 

Validator    

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

NIP. 196309121984122009 
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HASIL VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA VALIDATOR 1 

LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap pedoman wawancara. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian pedoman wawancara 

ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi 

pedoman wawancara yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspek pedoman 

wawancara dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang 

tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

sangat sesuai : 5 

sesuai : 4 

cukup sesuai : 3 

kurang sesuai : 2 

tidak sesuai : 1 

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

tersedia. 

B. Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Tujuan wawancara terlihat jelas.    √  

2 Urutan pertanyaan dalam tiap bagian jelas.    √  

3 Urutan pertanyaan dalam tiap bagian terurut secara sistematis.    √  

4 Butir-butir pertanyaan mendorong informan memberikan 

jawaban yang diinginkan. 

  √   

5 Butir-butir pertanyaan menggambarkan arah tujuan yang 

dilakukan peneliti. 

   √  

6 Rumusan butir pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. 

  √   

7 Rumusan butir pertanyaan tidak mendorong atau 

mengarahkan siswa yang diwawancarai pada suatu 

  √   
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kesimpulan tertentu. 

8 Rumusan butir pertanyaan mendorong siswa memberikan 

penjelasan tanpa tekanan. 

  √   

9 Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata/kalimat yang 

tidak menimbulkan makna ganda. 

   √  

10 Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata/kalimat yang 

menimbulkan makna salah pengertian. 

   √  

Jumlah   12 24  

Total Skor 36 

Rata-rata Skor ( ̅) 3,6 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

SARAN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Semarang,25 Mei 2016 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Hardi Suyitno, M.Pd. 

NIP. 195004251979031001 
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HASIL VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA VALIDATOR 2 

LEMBAR VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap pedoman wawancara. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian pedoman wawancara 

ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran untuk merevisi 

pedoman wawancara yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspek pedoman 

wawancara dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang 

tersedia dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

sangat sesuai : 5 

sesuai : 4 

cukup sesuai : 3 

kurang sesuai : 2 

tidak sesuai : 1 

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan pada 

naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah 

tersedia. 

B. Penilaian 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Tujuan wawancara terlihat jelas.    √  

2 Urutan pertanyaan dalam tiap bagian jelas.    √  

3 Urutan pertanyaan dalam tiap bagian terurut secara sistematis.    √  

4 Butir-butir pertanyaan mendorong informan memberikan 

jawaban yang diinginkan. 

   √  

5 Butir-butir pertanyaan menggambarkan arah tujuan yang 

dilakukan peneliti. 

   √  

6 Rumusan butir pertanyaan tidak menimbulkan penafsiran 

ganda. 

  √   
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7 Rumusan butir pertanyaan tidak mendorong atau 

mengarahkan siswa yang diwawancarai pada suatu 

kesimpulan tertentu. 

  √   

8 Rumusan butir pertanyaan mendorong siswa memberikan 

penjelasan tanpa tekanan. 

  √   

9 Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata/kalimat yang 

tidak menimbulkan makna ganda. 

   √  

10 Rumusan butir pertanyaan menggunakan kata/kalimat yang 

menimbulkan makna salah pengertian. 

   √  

Jumlah   9 28  

Total Skor 37 

Rata-rata Skor ( ̅) 3,7 

Keterangan: 

   ̅    : Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

   ̅    : Kurang Valid (dapat digunakan dengan banyak revisi); 

   ̅    : Valid (dapat digunakan dengan sedikit revisi); 

   ̅    : Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

SARAN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Semarang,25 Mei 2016 

Validator 

 

 

 

Dr. Dwijanto, M.S. 

NIP. 195804301984031006 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 1 PENGAMAT 1 

 

 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Unsur-unsur Lingkaran 

 Nama Guru : Dian Puspita Sari 

 Pertemuan ke- : 1 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu untuk melatih siswa tentang 

sikap disiplin. 

   √ 

2. Mengucapkan salam saat mengawali pembelajaran.    √ 

3. Memeriksa kehadiran peserta didik dan mengisi presensi 

guru. 

  √  

4. Menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa.   √  

5. Menyampaikan dan menulis judul materi di papan tulis.   √  
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6. Menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 

7. Bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya (apersepsi). 

   √ 

8. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan lingkaran. 

   √ 

9. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 anak.  

   √ 

10. Membagi LKS kepada setiap kelompok dan meminta 

mereka menyelesaikan LKS secara bersama-sama. 

   √ 

11. Siswa secara berkelompok menyelesaikan LKS dalam 

waktu 15 menit. 

  √  

12. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi.   √  

13. Guru berkeliling mengamati jalannya diskusi siswa.   √  

14. Guru menginstruksikan agar siswa mempersiapkan 

kelompoknya untuk presentasi hasil pekerjaan 

kelompoknya. 

  √  

15. Meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis kemudian 

mempresentasikannya. 

   √ 

16. Meminta siswa yang lain untuk menanggapi presentasi 

kelompok yang presentasi. 

  √  

17. Guru memberikan konfirmasi.   √  

18. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

   √ 

19. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

  √  

20. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

  √  

21. Memberi siswa PR sebagai bahan latihan.   √  

22. Menyampaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

  √  

23. Memberikan motivasi agar siswa terus bersemangat untuk 

belajar. 

   √ 

24. Menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

   √ 

Jumlah   39 44 

Total Skor 83 

Rata-rata skor ( ̅) 3,45 

 

Nilai = 
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Nilai = 
  

9 
            

 

Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

    Semarang, 19 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

NIP. 196309121984122009 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 2 PENGAMAT 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Keliling Lingkaran 

 Nama Guru : Dian Puspita Sari 

 Pertemuan ke- : 2 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu untuk melatih siswa tentang 

sikap disiplin. 

   √ 

2. Mengucapkan salam saat mengawali pembelajaran.    √ 

3. Memeriksa kehadiran peserta didik dan mengisi presensi 

guru. 

  √  

4. Menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa.   √  

5. Menyampaikan dan menulis judul materi di papan tulis.   √  

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 
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7. Bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya (apersepsi). 

   √ 

8. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan lingkaran. 

   √ 

9. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 anak.  

   √ 

10. Membagi LKS kepada setiap kelompok dan meminta 

mereka menyelesaikan LKS secara bersama-sama. 

  √  

11. Siswa secara berkelompok menyelesaikan LKS dalam 

waktu 15 menit. 

 √   

12. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi.   √  

13. Guru berkeliling mengamati jalannya diskusi siswa.    √ 

14. Guru menginstruksikan agar siswa mempersiapkan 

kelompoknya untuk presentasi hasil pekerjaan 

kelompoknya. 

  √  

15. Meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis kemudian 

mempresentasikannya. 

   √ 

16. Meminta siswa yang lain untuk menanggapi presentasi 

kelompok yang presentasi. 

   √ 

17. Guru memberikan konfirmasi.   √  

18. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

   √ 

19. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

  √  

20. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

  √  

21. Memberi siswa PR sebagai bahan latihan.   √  

22. Menyampaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

  √  

23. Memberikan motivasi agar siswa terus bersemangat untuk 

belajar. 

   √ 

24. Menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

   √ 

Jumlah  2 33 48 

Total Skor 83 

Rata-rata skor ( ̅) 3,46 

 

Nilai = 
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Nilai = 
  

9 
            

 

Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

    Semarang, 20 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

NIP. 196309121984122009 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 3 PENGAMAT 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Luas Lingkaran 

 Nama Guru : Dian Puspita Sari 

 Pertemuan ke- : 3 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu untuk melatih siswa tentang 

sikap disiplin. 

   √ 

2. Mengucapkan salam saat mengawali pembelajaran.    √ 

3. Memeriksa kehadiran peserta didik dan mengisi presensi 

guru. 

   √ 

4. Menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa.   √  

5. Menyampaikan dan menulis judul materi di papan tulis.   √  

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 

Lampiran 70 



361 
 

 
 

7. Bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya (apersepsi). 

   √ 

8. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan lingkaran. 

   √ 

9. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 anak.  

   √ 

10. Membagi LKS kepada setiap kelompok dan meminta 

mereka menyelesaikan LKS secara bersama-sama. 

  √  

11. Siswa secara berkelompok menyelesaikan LKS dalam 

waktu 15 menit. 

 √   

12. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi.   √  

13. Guru berkeliling mengamati jalannya diskusi siswa.    √ 

14. Guru menginstruksikan agar siswa mempersiapkan 

kelompoknya untuk presentasi hasil pekerjaan 

kelompoknya. 

  √  

15. Meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis kemudian 

mempresentasikannya. 

   √ 

16. Meminta siswa yang lain untuk menanggapi presentasi 

kelompok yang presentasi. 

   √ 

17. Guru memberikan konfirmasi.   √  

18. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

   √ 

19. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 √   

20. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

  √  

21. Memberi siswa PR sebagai bahan latihan.   √  

22. Menyampaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

  √  

23. Memberikan motivasi agar siswa terus bersemangat untuk 

belajar. 

   √ 

24. Menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

   √ 

Jumlah  4 27 52 

Total Skor 83 

Rata-rata skor ( ̅) 3,46 

 

Nilai = 
                   

          
      



362 
 

 
 

 

Nilai = 
  

9 
            

Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

    Semarang, 26 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

   NIP. 196309121984122009 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 1 PENGAMAT 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Unsur-unsur Lingkaran 

 Nama Guru : Dian Puspita Sari 

 Pertemuan ke- : 1 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu untuk melatih siswa tentang 

sikap disiplin. 

   √ 

2. Mengucapkan salam saat mengawali pembelajaran.    √ 

3. Memeriksa kehadiran peserta didik dan mengisi presensi 

guru. 

   √ 

4. Menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa.   √  

5. Menyampaikan dan menulis judul materi di papan tulis.   √  

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 
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7. Bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya (apersepsi). 

   √ 

8. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan lingkaran. 

   √ 

9. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 anak.  

   √ 

10. Membagi LKS kepada setiap kelompok dan meminta 

mereka menyelesaikan LKS secara bersama-sama. 

   √ 

11. Siswa secara berkelompok menyelesaikan LKS dalam 

waktu 15 menit. 

  √  

12. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi.   √  

13. Guru berkeliling mengamati jalannya diskusi siswa.   √  

14. Guru menginstruksikan agar siswa mempersiapkan 

kelompoknya untuk presentasi hasil pekerjaan 

kelompoknya. 

  √  

15. Meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis kemudian 

mempresentasikannya. 

   √ 

16. Meminta siswa yang lain untuk menanggapi presentasi 

kelompok yang presentasi. 

   √ 

17. Guru memberikan konfirmasi.   √  

18. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

   √ 

19. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

  √  

20. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

  √  

21. Memberi siswa PR sebagai bahan latihan.   √  

22. Menyampaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

  √  

23. Memberikan motivasi agar siswa terus bersemangat untuk 

belajar. 

   √ 

24. Menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

   √ 

Jumlah   33 52 

Total Skor 85 

Rata-rata skor ( ̅) 3,5 

 

Nilai = 
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Nilai = 
  

9 
            

 

Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

    Semarang, 19 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Desy Kumalasari 

NIM. 4101412053 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 2 PENGAMAT 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Keliling Lingkaran 

 Nama Guru : Dian Puspita Sari 

 Pertemuan ke- : 2 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu untuk melatih siswa tentang 

sikap disiplin. 

   √ 

2. Mengucapkan salam saat mengawali pembelajaran.    √ 

3. Memeriksa kehadiran peserta didik dan mengisi presensi 

guru. 

   √ 

4. Menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa.   √  

5. Menyampaikan dan menulis judul materi di papan tulis.   √  

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 
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7. Bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya (apersepsi). 

   √ 

8. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan lingkaran. 

   √ 

9. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 anak.  

   √ 

10. Membagi LKS kepada setiap kelompok dan meminta 

mereka menyelesaikan LKS secara bersama-sama. 

   √ 

11. Siswa secara berkelompok menyelesaikan LKS dalam 

waktu 15 menit. 

  √  

12. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi.   √  

13. Guru berkeliling mengamati jalannya diskusi siswa.   √  

14. Guru menginstruksikan agar siswa mempersiapkan 

kelompoknya untuk presentasi hasil pekerjaan 

kelompoknya. 

  √  

15. Meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis kemudian 

mempresentasikannya. 

   √ 

16. Meminta siswa yang lain untuk menanggapi presentasi 

kelompok yang presentasi. 

   √ 

17. Guru memberikan konfirmasi.   √  

18. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

   √ 

19. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 √   

20. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

  √  

21. Memberi siswa PR sebagai bahan latihan.   √  

22. Menyampaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

  √  

23. Memberikan motivasi agar siswa terus bersemangat untuk 

belajar. 

   √ 

24. Menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

   √ 

Jumlah  2 30 52 

Total Skor 84 

Rata-rata skor ( ̅) 3,5 

 

Nilai = 
                   

          
      



368 
 

 
 

Nilai = 
  

9 
            

 

Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

    Semarang, 20 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

Desy Kumalasari 

NIM. 4101412053 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 3 PENGAMAT 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Luas Lingkaran 

 Nama Guru : Dian Puspita Sari 

 Pertemuan ke- : 3 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

kinerja guru pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu untuk melatih siswa tentang 

sikap disiplin. 

   √ 

2. Mengucapkan salam saat mengawali pembelajaran.    √ 

3. Memeriksa kehadiran peserta didik dan mengisi presensi 

guru. 

   √ 

4. Menyiapkan kondisi psikis dan fisik siswa.   √  

5. Menyampaikan dan menulis judul materi di papan tulis.   √  

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran.    √ 
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7. Bertanya kepada siswa tentang materi prasyarat yang telah 

dipelajari sebelumnya (apersepsi). 

   √ 

8. Guru memberikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari 

berkaitan dengan lingkaran. 

   √ 

9. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan tiap 

kelompok terdiri dari 3-4 anak.  

   √ 

10. Membagi LKS kepada setiap kelompok dan meminta 

mereka menyelesaikan LKS secara bersama-sama. 

  √  

11. Siswa secara berkelompok menyelesaikan LKS dalam 

waktu 15 menit. 

 √   

12. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi.   √  

13. Guru berkeliling mengamati jalannya diskusi siswa.   √  

14. Guru menginstruksikan agar siswa mempersiapkan 

kelompoknya untuk presentasi hasil pekerjaan 

kelompoknya. 

  √  

15. Meminta perwakilan beberapa kelompok untuk menuliskan 

jawabannya di papan tulis kemudian 

mempresentasikannya. 

   √ 

16. Meminta siswa yang lain untuk menanggapi presentasi 

kelompok yang presentasi. 

   √ 

17. Guru memberikan konfirmasi.   √  

18. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

   √ 

19. Guru memberikan kesimpulan pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 √   

20. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi yang 

sudah dipelajari. 

  √  

21. Memberi siswa PR sebagai bahan latihan.   √  

22. Menyampaikan materi yang dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

  √  

23. Memberikan motivasi agar siswa terus bersemangat untuk 

belajar. 

   √ 

24. Menutup kegiatan pembelajaran tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

   √ 

Jumlah  4 30 48 

Total Skor 82 

Rata-rata skor ( ̅) 3,41 

 

Nilai = 
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Nilai = 
  

9 
            

 

Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

    Semarang, 26 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

Desy Kumalasari 

NIM. 4101412053 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 1 PENGAMAT 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Unsur-unsur Lingkaran 

 Pertemuan ke- : 1 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu.    √ 

2. Menjawab salam dari guru.    √ 

3. Bersiap menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.   √  

4. Memberi respon dengan mengangkat tangan 

ketika pengecekan daftar hadir. 

   √ 

5. Berpartisipasi dengan memperhatikan guru dalam kegiatan 

apersepsi mengenai materi lingkaran. 

 √   
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6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran. 

  √  

7. Memperhatikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

diberika oleh guru.. 

  √  

8. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota 

dengan disiplin. 

   √ 

9. Menerima  LKS yang diberikan guru kepada setiap 

kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. 

   √ 

10. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah yang 

terdapat pada LKS dalam waktu 15 menit. 

  √  

11. Siswa mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

  √  

12. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

   √ 

13. Menanggapi presentasi kelompok yang presentasi.  √   

14. Mendengarkan  konfirmasi dari guru.   √  

15. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

  √  

16. Menyimpulkan tentang materi yang telah didapat.   √  

17. Mengerjakan latihan soal sebagai bagian dari evaluasi.   √  

18. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

   √ 

19. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi/bahan 

belajar yang akan diberikan berikutnya. 

   √ 

20. Menjawab salam penutup dari guru.    √ 

Jumlah  4 27 36 

Total Skor 67 

Rata-rata skor ( ̅) 3,35 

 

 

Nilai = 
                   

          
      

Nilai = 
  

8 
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Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    Semarang, 19 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

NIP. 196309121984122009 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 2 PENGAMAT 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Keliling Lingkaran 

 Pertemuan ke- : 2 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu.    √ 

2. Menjawab salam dari guru.    √ 

3. Bersiap menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.   √  

4. Memberi respon dengan mengangkat tangan 

ketika pengecekan daftar hadir. 

   √ 

5. Berpartisipasi dengan memperhatikan guru dalam kegiatan 

apersepsi mengenai materi lingkaran. 

 √   
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6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran. 

  √  

7. Memperhatikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

diberika oleh guru.. 

  √  

8. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota 

dengan disiplin. 

   √ 

9. Menerima  LKS yang diberikan guru kepada setiap 

kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. 

   √ 

10. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah yang 

terdapat pada LKS dalam waktu 15 menit. 

  √  

11. Siswa mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

   √ 

12. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

   √ 

13. Menanggapi presentasi kelompok yang presentasi.   √  

14. Mendengarkan  konfirmasi dari guru.   √  

15. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

  √  

16. Menyimpulkan tentang materi yang telah didapat.   √  

17. Mengerjakan latihan soal sebagai bagian dari evaluasi.   √  

18. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

   √ 

19. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi/bahan 

belajar yang akan diberikan berikutnya. 

   √ 

20. Menjawab salam penutup dari guru.    √ 

Jumlah  2 27 40 

Total Skor 69 

Rata-rata skor ( ̅) 3,45 

 

 

Nilai = 
                   

          
      

Nilai = 
 9

8 
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Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    Semarang, 20 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

NIP. 196309121984122009 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 3 PENGAMAT 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Luas Lingkaran 

 Pertemuan ke- : 3 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu.    √ 

2. Menjawab salam dari guru.    √ 

3. Bersiap menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.   √  

4. Memberi respon dengan mengangkat tangan 

ketika pengecekan daftar hadir. 

   √ 

5. Berpartisipasi dengan memperhatikan guru dalam kegiatan 

apersepsi mengenai materi lingkaran. 

  √  
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6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran. 

  √  

7. Memperhatikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

diberika oleh guru.. 

  √  

8. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota 

dengan disiplin. 

  √  

9. Menerima  LKS yang diberikan guru kepada setiap 

kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. 

  √  

10. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah yang 

terdapat pada LKS dalam waktu 15 menit. 

  √  

11. Siswa mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

   √ 

12. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

   √ 

13. Menanggapi presentasi kelompok yang presentasi.   √  

14. Mendengarkan  konfirmasi dari guru.   √  

15. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

  √  

16. Menyimpulkan tentang materi yang telah didapat.   √  

17. Mengerjakan latihan soal sebagai bagian dari evaluasi.   √  

18. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

   √ 

19. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi/bahan 

belajar yang akan diberikan berikutnya. 

   √ 

20. Menjawab salam penutup dari guru.    √ 

Jumlah   36 32 

Total Skor 68 

Rata-rata skor ( ̅) 3,4 

 

 

Nilai = 
                   

          
      

Nilai = 
 8

8 
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Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    Semarang, 26 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Sri Jayanti, S.Pd. 

NIP. 196309121984122009 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 1 PENGAMAT 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Unsur-unsur Lingkaran 

 Pertemuan ke- : 1 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu.    √ 

2. Menjawab salam dari guru.   √  

3. Bersiap menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.   √  

4. Memberi respon dengan mengangkat tangan 

ketika pengecekan daftar hadir. 

   √ 

5. Berpartisipasi dengan memperhatikan guru dalam kegiatan 

apersepsi mengenai materi lingkaran. 

  √  
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6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran. 

   √ 

7. Memperhatikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

diberika oleh guru.. 

  √  

8. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota 

dengan disiplin. 

   √ 

9. Menerima  LKS yang diberikan guru kepada setiap 

kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. 

  √  

10. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah yang 

terdapat pada LKS dalam waktu 15 menit. 

  √  

11. Siswa mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

   √ 

12. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

   √ 

13. Menanggapi presentasi kelompok yang presentasi.   √  

14. Mendengarkan  konfirmasi dari guru.   √  

15. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

  √  

16. Menyimpulkan tentang materi yang telah didapat.   √  

17. Mengerjakan latihan soal sebagai bagian dari evaluasi.   √  

18. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

   √ 

19. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi/bahan 

belajar yang akan diberikan berikutnya. 

   √ 

20. Menjawab salam penutup dari guru.    √ 

Jumlah   33 36 

Total Skor 69 

Rata-rata skor ( ̅) 3,45 

 

 

Nilai = 
                   

          
      

Nilai = 
 9

8 
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Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    Semarang, 19 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Desy Kumalasari 

NIM 4101412053 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 2 PENGAMAT 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Keliling Lingkaran 

 Pertemuan ke- : 2 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu.    √ 

2. Menjawab salam dari guru.   √  

3. Bersiap menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.   √  

4. Memberi respon dengan mengangkat tangan 

ketika pengecekan daftar hadir. 

   √ 

5. Berpartisipasi dengan memperhatikan guru dalam kegiatan 

apersepsi mengenai materi lingkaran. 

  √  
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6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran. 

   √ 

7. Memperhatikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

diberika oleh guru.. 

  √  

8. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota 

dengan disiplin. 

   √ 

9. Menerima  LKS yang diberikan guru kepada setiap 

kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. 

  √  

10. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah yang 

terdapat pada LKS dalam waktu 15 menit. 

  √  

11. Siswa mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

   √ 

12. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

   √ 

13. Menanggapi presentasi kelompok yang presentasi.   √  

14. Mendengarkan  konfirmasi dari guru.   √  

15. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

 √   

16. Menyimpulkan tentang materi yang telah didapat.   √  

17. Mengerjakan latihan soal sebagai bagian dari evaluasi.   √  

18. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

   √ 

19. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi/bahan 

belajar yang akan diberikan berikutnya. 

   √ 

20. Menjawab salam penutup dari guru.    √ 

Jumlah  2 30 36 

Total Skor 68 

Rata-rata skor ( ̅) 3,4 

 

 

Nilai = 
                   

          
      

Nilai = 
 8

8 
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Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    Semarang, 20 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Desy Kumalasari 

NIM 4101412053 
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HASIL PENGAMATAN KINERJA GURU PERTEMUAN 3 PENGAMAT 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

 

 Sekolah : SMP Negeri 5 Semarang 

 Mata Pelajaran : Matematika 

 Kelas/Semester : VIII/2 

 Materi : Lingkaran 

 Sub materi : Luas Lingkaran 

 Pertemuan ke- : 3 

A. Petunjuk 

1. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir lembar pengamatan 

aktivitas siswa pada pembelajaran model problem based learning dengan cara 

memberikan tanda centang (√) menurut penilaian Bapak/Ibu sesuai dengan 

kriteria: 

1 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik; 

2 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik; 

3 : melakukan kegiatan poin penyataan dengan baik; 

4 : melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik. 

2. Komentar dan saran dapat ditambahkan pada tempat yang telah disediakan. 

3. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu menjadi pengamat 

dalam penelitian ini. 

B. Penilaian Ditinjau Dari Beberapa Aspek 

No Aspek yang Dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Datang ke kelas tepat waktu.    √ 

2. Menjawab salam dari guru.    √ 

3. Bersiap menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.   √  

4. Memberi respon dengan mengangkat tangan 

ketika pengecekan daftar hadir. 

   √ 

5. Berpartisipasi dengan memperhatikan guru dalam kegiatan 

apersepsi mengenai materi lingkaran. 

  √  
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6. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pembelajaran. 

   √ 

7. Memperhatikan permasalahan kontekstual yang 

berhubungan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

diberika oleh guru.. 

  √  

8. Membentuk kelompok yang terdiri dari 3-4 anggota 

dengan disiplin. 

   √ 

9. Menerima  LKS yang diberikan guru kepada setiap 

kelompok dan menyelesaikan masalah secara bersama-

sama. 

  √  

10. Siswa secara berkelompok menyelesaikan masalah yang 

terdapat pada LKS dalam waktu 15 menit. 

  √  

11. Siswa mempersiapkan kelompoknya untuk presentasi hasil 

pekerjaan kelompoknya. 

   √ 

12. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke 

depan kelas. 

   √ 

13. Menanggapi presentasi kelompok yang presentasi.   √  

14. Mendengarkan  konfirmasi dari guru.   √  

15. Memberi apresiasi kepada kelompok yang telah 

menyelesaikan masalah dengan tepat. 

  √  

16. Menyimpulkan tentang materi yang telah didapat.   √  

17. Mengerjakan latihan soal sebagai bagian dari evaluasi.   √  

18. Melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

   √ 

19. Mendengarkan penjelasan guru mengenai materi/bahan 

belajar yang akan diberikan berikutnya. 

   √ 

20. Menjawab salam penutup dari guru.    √ 

Jumlah   30 40 

Total Skor 70 

Rata-rata skor ( ̅) 3,5 

 

 

Nilai = 
                   

          
      

Nilai = 
 8

8 
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Kriteria Penilaian: 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat Baik            

Baik           

Cukup Baik           

Kurang Baik          

 

Komentar dan Saran: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

    Semarang, 26 Februari 2016 

    Pengamat 

  

 

 

 

Desy Kumalasari 

NIM 4101412053 
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DOKUMENTASI 

   Guru membuka pelajaran Guru meminta siswa untuk mengamati 

masalah pada powerpoint 

Guru meminta siswa untuk berdiskusi 

memecahkan masalah  

Guru membimbing siswa dalam 

berdiskusi memecahkan masalah 

Siswa berdiskusi mengerjakan LKPD yang 

dibagikan guru 
Perwakilan siswa mengerjakan soal di 

papan tulis 
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Siswa memprsentasikan hasil 

diskusi/kreasi kelompok 

Siswa mengerjakan soal tes pemecahan 

masalah 

Siswa menjelaskan hasil pekerjaannya 

saat wawancara dengan guru 

Kegiatan wawancara dengan siswa 

terkait pemecahan masalah 
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