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ABSTRAK 

Dirgahayu, H. 2016.Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 

dengan Model Pembelajaran PBL Ditinjau dari Gaya Kognitif pada Materi 

Prisma dan Limas Kelas VIII. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. 

Dr. St. Budi Waluya, M.Si dan Pembimbing II Dra. Endang Retno Winarti, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah; Reflektif; Impulsif; Problem 

Based Learning. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji model pembelajaran PBL 

efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan untuk 

menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematuka siswa pada materi luas 

permukaan prisma dan limas kelas VIII ditinjau dari gaya kognitif reflektif dan 

impulsif.  

Penelitian ini  merupakan penelitian Mix Method. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 15 Semarang sebanyak 285 siswa. 

Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling purposif, 

terpilih dua kelompok sampel yaitu kelas VIIID sebagai kelompok eksperimen 

dan VIIIA sebagai kelompok kontrol. Subjek penelitian yang terpilih pada 

penelitian ini adalah 4 siswa kelas VIIID SMP N 15 Semarang. Pemilihan subjek 

penelitian ini didasari dengan menggunakan instrumen tes gaya kognitif Matching 

Familiar Figure Test (MFFT). Kemudian dilakukan wawancara dengan masing-

masing 2 siswa dari siswa bergaya kognitif reflektif dan 2 siswa dari siswa 

bergaya kognitif impulsif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan model PBL 

efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Hasil ini ditunjukan 

dengan (1) kemampuan pemecahan masalah siswa mencapai ketuntasan (2) 

terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah yang tergolong sedang (3) 

pembelajaran degan model PBL lebih baik daripada pembelajaran dengan model 

STAD (4) respon siswa dalam pembelajaran dapat dikategorikan baik (5) aktivitas 

siswa dalam pembelajaran juga dapat dikategorikan baik. Siswa dengan gaya 

kognitif reflektif cenderung mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang 

tinggi. Hal ini ditunjukan pada tahap pemahaman masalah, merencanakan 

penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa 

kembali hasil pekerjaan siswa sudah melakukan dengan sangat baik. Sedangkan 

siswa dengan gaya kognitif impulsif cenderung mempunyai kemampuan 

pemecahan masalah yang rendah. Hal ini ditunjukan pada tahap melaksanakan 

rencana dan pada saat memeriksa kembali hasil pekerjaan siswa belum bisa 

mengerjakan dengan baik.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang 

kemajuan suatu negara di masa depan.  Dengan adanya pendidikan, negara dapat 

mempersiapkan generasi mudanya untuk menjadi generasi muda yang berkualitas 

dan dapat memajukan negara tersebut dimasa yang akan datang. Seperti yang 

tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Begitu sentralnya peran pendidikan bagi suatu negara, bahkan untuk mengukur 

tingkat kemajuan suatu negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan di 

negara tersebut. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat perkembangan 

pendidikan di tingkat international khususnya bidang matematika adalah dengan 

melihat hasil dari TIMSS (Trends in International and Science Study).  

TIMSS adalah studi international tentang matematika dan sains siswa 

sekolah lanjutan tingkat pertama. Indonesia telah beberapakali mengikuti TIMSS, 

pada tahun 2003 Indonesia hanya mendapatkan rata-rata skor 411 dan berada pada 

peringkat 35 dari 46 negara, pada tahun 2007 Indonesia hanya mendapat rata-rata 

skor 397 berada pada peringkat 36 dari 49 negara  sedangkan pada tahun 2011 

Indonesia hanya mendapat rata-rata skor 386 berada pada peringkat 38 dari 42 

negara. Dari keikutsertaan Indonesia diajang TIMSS terlihat nilai rata-rata skor 
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Indonesia selalu berada dibawah nilai rata-rata international yaitu 500. Hal ini 

menunjukan bahwa kurangnya prestasi Indonesia di ajang internasional khususnya 

pada mata pelajaran matematika SMP. 

Mata pelajaran matematika untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 

kurikulum 2006 terdiri dari beberapa aspek yaitu : bilangan, geometri, aljabar, 

statistika, dan peluang. Salah satu materi yang memenuhi aspek geometri adalah 

materi luas permukaan prisma dan limas. Materi tersebut diajarkan pada kelas 

VIII SMP, pemilihan materi luas permukaan prisma dan limas dikarenakan pada 

materi ini terdapat berbagai persoalan yang berupa pemecahan masalah.  

Menurut Heh (1999) Pemecahan masalah adalah semacam representasi 

dari pemikiran. Itu adalah cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan. 

Pemecahan masalah adalah salah satu aspek utama dalam kurikulum matematika 

yang diperlukan siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan banyak konsep-

konsep matematika dan keterampilan serta membuat keputusan (Tambychik & 

Meerah, 2010). Menurut Warli & Fadiana (2015) kemampuan pemecahan 

masalah menjadi bagian penting yang harus dikembangkan melalui pembelajaran. 

Ulya (2015) menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki 

siswa untuk melatih agar terbiasa menghadapi berbagai permasalahan, baik 

masalah dalam matematika, masalah dalam bidang studi lain ataupun masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks. Berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa untuk 

memecahkan masalah matematis perlu terus dilatih sehingga ia dapat 
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memecahkan masalah yang ia hadapi, karena kemampuan pemecahan masalah 

merupakan bagian yang penting dan harus dikembangkan dalam pembelajaran. 

Didalam pembelajaran yang dikatakan masalah dalam matematika adalah 

ketika seseorang siswa tidak dapat langsung mencari solusinya, tetapi siswa perlu 

bernalar, menduga atau memprediksikan, mencari rumusan yang sederhana lalu 

membuktikannya. Ciri bahwa sesuatu dikatakan masalah ialah membutuhkan daya 

pikir/nalar, menantang siswa untuk dapat menduga/memprediksi solusinya, serta 

cara  untuk mendapatkan solusi tersebut tidaklah tunggal, dan harus dapat 

dibuktikan bahwa  solusi yang didapat adalah benar/tepat. 

 Polya (1957) dalam pemecahan masalah terdapat empat tahapan yang 

harus dilakukan, keempat tahapan ini lebih dikenal dengan 1) memahami masalah 

(understand the problem); 2) menentukan rencana (devising a plan); 3) 

melaksanakan sesuai rencana (carrying out the plan); 4) memeriksa kembali 

(looking back). Gaya kognitif menurut Warli & Fadiana (2014) adalah 

karakteristik individu dalam hal perasaan, mengingat, pengorganisasian, 

pengolahan, dan memecahkan masalah. Gaya kognitif dianggap sebagai gaya 

yang tetap, relatif dalam membangun, dan dengan sewajarnya dapat memperbaiki 

karakteristik individu (Jena, 2014).  

Gaya kognitif telah diteliti oleh banyak para ahli, salah satunya adalah 

Kagan yang meneliti gaya kognitif reflektif dan gaya kognitif impulsif.  Anak-

anak yang merespon dengan cara yang lebih cepat dan cenderung membuat lebih 

banyak kesalahan disebut '' impulsif '' dan anak-anak yang merespon relatif lambat 

dan cenderung membuat kesalahan lebih sedikit disebut ''reflektif '' (Rosey dkk, 
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2010). Warli & Fadiana (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

matematika yang mengakomodasi gaya kognitif reflektif impulsif untuk 

membangun kemampuan memecahkan masalah yang sudah memenuhi kualitas 

sebuah model yang baik (valid, praktis dan efektif). Berdasarkan uraian diatas 

siswa bergaya kognitif reflektif adalah siswa yang lambat dalam menyelesaikan 

masalah tetapi teliti dan jawaban cenderung benar sedangkan siswa bergaya 

kognitif impulsif adalah siswa yang cepat dalam menyelesaikan masalah tetapi 

tidak teliti dan jawaban cenderung salah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMP 

Negeri 15 Semarang menyatakan bahwa pemahaman konsep siswa terhadap 

permasalahan matematika memang sudah baik tetapi pada saat diberikan soal 

pemecahan masalah siswa tergolong masih kurang. Hal ini terlihat ketika siswa 

merasa kesulitan ketika diberikan persoalan yang tidak langsung diketahui 

solusinya dan siswa juga merasa kesulitan dalam menentukan algoritma dalam 

menjawab soal. Apalagi pada materi luas permukaan prisma dan limas siswa lebih 

suka langsung menggunakan rumus dari pada melihat bangun ruang sisi datar itu 

dengan menggunakan jaring-jaring nya. Hal ini diperkuat dengan  data rata – rata  

banyak siswa kelas VIII yang mendapatkan nilai ulangan matematika dibawah 

KKM pada materi luas permukaan prisma dan limas tahun ajaran 2014/2015 

sebanyak 31,21 %. Pada tahun 2015/2016 peneliti menduga kemampuan 

pemecahan masalah siswa masih sama dengan tahun 2014/2015. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 
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pemecahan masalah siswa salah satunya dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL).  

Pembelajaran berbasis masalah atau lebih dikenal sebagai PBL merupakan 

model pembelajaran di mana siswa belajar melalui fasilitas pemecahan masalah 

(Hmelo-Silver, 2004). Ari & Katranci (2013) menyatakan bahwa PBL merupakan 

proses penting untuk mewujudkan pembelajaran dalam lingkungan di mana siswa 

bertanggung jawab dari pembelajaran. PBL cocok untuk membantu siswa menjadi 

pembelajar aktif karena pembelajaran terletak di masalah dunia nyata dan 

membuat siswa bertanggung jawab untuk pembelajaran mereka (Hmelo-Silver, 

2004). Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

pada materi luas permukaan prisma dan limas dapat di tinjau dari gaya kognitif 

dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Berdasarkan uraian tersebut 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis kemampuan pemecahan masalah 

matematika ditinjau gaya kognitif dengan menggunakan model pembelajaran PBL 

pada materi prisma dan limas kelas VIII. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah model pembelajaran PBL efektif dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa ? 

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Apakah kemampuan pemecahan masalah siswa pada model PBL 

mencapai ketuntasan klasikal ?  



6 
 

b. Apakah ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

setelah dilakukan pembelajaran dengan model PBL ?  

c. Apakah rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan model PBL 

lebih tinggi dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan 

model pembelajaran STAD ? 

d. Apakah respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan model 

PBL dapat dikategorikan baik ? 

e. Apakah aktivitas siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan model 

PBL dikatakan baik ?  

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

materi luas permukaan prisma dan limas kelas VIII D ditinjau dari gaya 

kognitif reflektif dan impulsif ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bukti empiris tentang analisis kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL pada materi luas permukaan prisma dan limas kelas VIII.  

Tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Untuk menguji model pembelajaran PBL efektif dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. 

a. Untuk menguji kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model 

PBL mencapai ketuntasan klasikal. 
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b. Untuk menguji peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

setelah dilakukan pembelajaran dengan model PBL. 

c. Untuk menguji rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan 

model PBL lebih tinggi dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

dengan model pembelajaran STAD. 

d. Untuk menganalisis respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

model PBL positif.  

e. Untuk menganalisis aktivitas siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

dengan model PBL baik.  

2. Untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

pada materi luas permukaan prisma dan limas kelas VIII ditinjau dari 

gaya kognitif reflektif dan impulsif. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, diantaranya: 

1) Bagi Siswa 

a. Dapat membangkitkan minat belajar siswa 

b. Mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran matematika 

terutama pada materi luas permukaan prisma dan limas. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini digunakan oleh guru untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah siswa jika ditinjau dari gaya kognitif reflektif dan 

impulsif dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, 
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inovatif, menyenangkan, efektif, dan efisien sehingga dapat memotivasi 

siswa agar lebih giat belajar matematika. 

3) Bagi sekolah 

Dapat memberikan variasi model pembelajaran yang menarik salah 

satunya model pembelajaran PBL dan memberikan pengalaman baru 

dalam meneliti gaya kognitif reflektif dan impulsif. 

4) Bagi peneliti 

Sebagai suatu pengalaman yang berharga bagi calon guru profesional yang 

selanjutnya akan memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman mengajar dalam pemecahan masalah siswa ditinjau dari gaya 

kognitif dengan menggunakan model pembelajaran PBL 

1.5  Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah penafsiran yang ada dalam judul, maka berikut ini 

dijelaskan beberapa istilah dan batasan-batasan ruang lingkup penelitian:  

1. Efektif 

Sinambela dalam (Nugroho dkk, 2013) menyatakan bahwa pembelajaran 

dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi 

tujuan pembelajaran maupun prestasi yang maksimal. Keefektifan yang 

dimaksud dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. (1) 

kemampuan pemecahan masalah siswa mencapai ketuntasan (2) terdapat 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah (3) pembelajaran dengan 

model PBL lebih tinggi daripada pembelajaran dengan model STAD (4) 
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respon siswa dalam pembelajaran dapat dikategorikan baik (5) aktivitas 

siswa dalam pembelajaran juga dapat dikategorikan baik. 

2. Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Analisis kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah penyelidikan dan memeriksa dengan teliti kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah sesuai langkah 

pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya. Menurut Polya (1957) 

dalam pemecahan masalah. Ada empat langkah yang harus dilakukan, 

Keempat tahapan ini lebih dikenal dengan 1) memahami masalah 

(understand the problem); 2) menentukan rencana (devising a plan); 3) 

melaksanakan sesuai rencana (carrying out the plan); 4) memeriksa 

kembali (looking back). 

3. Gaya Kognitif 

Menurut Warli & Fadiana (2014) menyatakan bahwa gaya kognitif adalah 

karakteristik individu dalam hal perasaan, mengingat, pengorganisasian, 

pengolahan, dan memecahkan masalah. Gaya kognitif yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah karakteristik individu dalam hal memahami, 

mengingat, menyimpan informasi, mengolah  dan memecahkan masalah. 

Gaya kognitif pada penelitian ini difokuskan pada gaya kognitif reflektif 

dan impulsif yang diukur oleh MFFT. Gaya kognitif reflektif adalah siswa 

yang memiliki karakteristik lambat dalam mengerjakan soal tetapi cermat 

dan teliti sehingga jawaban cenderung benar. Gaya kognitif impulsif 



10 
 

adalah siswa yang memiliki karakteristik cepat dalam mengerjakan soal 

tetapi tidak cermat dan tidak teliti sehingga jawaban cenderung salah. 

4. Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Ari & Katranci (2013) PBL merupakan proses penting untuk 

mewujudkan pembelajaran dalam lingkungan di mana siswa bertanggung 

jawab dari pembelajaran. Model pembelajaran PBL adalah model 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa yang bekerja berpasangan  

dalam kelompok untuk menginvestigasi masalah kehidupan nyata, guru 

hanya bertindak sebagai fasilitator dan pada pembelajaran harus memenuhi 

lima tahapan model PBL. Dalam penelitian ini, PBL diterapkan dengan 

tujuan untuk mendorong pemahaman siswa lebih mendalam serta dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah. PBL juga berguna untuk meningkatkan kerjasama siswa pada 

saat pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

BAB 2 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti bahwa berhasil atau tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

Menurut Daryanto (2010: 2) berpendapat bahwa belajar ialah ialah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Jenis-jenis belajar dalam Daryanto (2010: 4) : 

a. Belajar Bagian  

Umumnya belajar bagian dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapkan 

pada materi belajar yang bersifat luas atau ekstensif, misalnya mempelajari 

sajak ataupun gerakan – gerakan motoris seperti bermain silat. 

b. Belajar dengan wawasan  

wawasan (insight) ini merupakan pokok utama dalam pembicaraan 

psikologi belajar dan proses berfikir. 
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c. Belajar Diskriminatif  

Belajar diskriminatif diartikan sebagai suatu usaha untuk memilih 

beberapa sifat situasi / stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai 

pedoman dalam tingkah laku. 

d. Belajar global / keseluruhan  

Disini bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai 

pelajar menguasainya, lawan dari belajar bagian. 

e. Belajar Insidental 

Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu selalu berarah 

tujuan. 

f. Belajar istrumental  

Pada belajar instrumental, reaksi-reaksi seseorang siswa yang 

diperlihatkan diikuti oleh tanda-tanda yang mengarah pada apakah siswa 

tersebut akan mendapat hadiah, hukuman, berhasil atau gagal. 

g. Belajar intensional 

Belajar dalam arah tujuan, merupkan lawan dari belajar insidental. 

h. Belajar laten  

Dalam belajar laten, perubahan – perubahan tingkah laku yang terlihat 

tidak terjadi secara segera. 

i. Belajar mental  

Ada tidaknya belajar mental ini sangat jelas terliahat pada tugas-tugas 

yang sifatnya motoris. 
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 j.    Belajar produktif  

Belajar disebut produktif bila individu mampu mentransfer prinsip 

menyelesaikan satu persoalan dalam satu situasi ke situasi lain. 

      k.   Belajar verbal  

Belajar verbal adalah belajar mengenai materi verbal dengan melalui 

latihan dan ingatan. 

2.1.2 Teori Belajar 

2.1.2.1 Teori Belajar Piaget 

Menurut pendapat Piaget dalam (Daryanto, 2010) mengenai perkembangan 

proses belajar pada anak-anak adalah sebagai berikut : 

1. Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. 

Mereka bukan merupakan orang dewasa dalam bentuk kecil, mereka 

mempunyai cara yang khas untuk menyatakan kenyataan dan untuk 

menghayati dunia sekitarnya. Maka memerlukan pelayanan tersendiri 

dalam belajar. 

2. Perkembangan mental anak melalui tahap-tahap tertentu menurut suatu 

yang sama bagi semua anak. 

3. Walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu 

urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih dari tahap ke tahap yang 

lain tidaklah selalu sama pada setiap anak. 

4. Perkembangan mental anak dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : Kemasakan, 

Pengalaman, Interaksi Sosial, Equilibration (proses dari ketiga faktor  

bersama-sama untuk membangun dan memperbaiki struktur mental) 
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Ada 3 tahap perkembangan yaitu berpikir secara intuitif  kurang lebih 4 

tahun, beroperasi secara konkret kurang lebih 7 tahun, beroperasi secara formal 

kurang lebih 11 tahun. Perlu diketahui pula bahwa dalam perkembangan 

intelektual terjadi proses yang sederhana seperti melihat, menyentuh, menyebut 

nama benda dan sebagainya. Adaptasi yaitu suatu rangkaian perubahan yang 

terjadi pada tiap individu sebagai hasil interaksi dengan dunia sekitarnya. Tahap-

tahap pada teori ini dan interaksi sosial pada teori piaget sangat mendukung 

terlaksananya model pembelajaran PBL.  

2.1.2.2 Teori Belajar R. Gagne 

Pembelajaran menurut Gagne adalah seperangkat proses yang bersifat 

internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal 

dari persitiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan (kondisi). 

Gagne memaknai tujuan belajar atau pesertadidikan dalam tujuan kinerja 

(performance objectives), alasannya tujuan kinerja berkaitan dengan kinerja 

manusia (perilaku manusia). Keduanya menyamakan tujuan kinerja dengan tujuan 

yang dirumuskan secara operasional dan tujuan yang dirumuskan secara 

behavioral. Tujuan itu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain 

mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengamati pencapaian tujuan belajar 

siswa (Rifa’i dan Anni, 2012:74). 

Gagne mengklasifikasikan tujuan peserta didik ke dalam lima kategori 

(Rifa’i dan Anni, 2012:74)., yaitu: 

a. Kemahiran Intelektual 
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Merupakan kemampuan yang membuat individu kompeten. 

Kemampuan ini berentang mulai dari kemahiran bahasa sampai pada 

kemahiran teknis maju seperti teknologi rekayasa dan kegiatan ilmiah. 

b. Strategi Kognitif 

Merupakan kemampuan yang mengatur perilaku belajar, mengingat, 

dan berpikir seseorang. Misalnya kemampuan mengendalikan perilaku 

ketika sedang membaca dalam belajar. 

c. Informasi Verbal 

Merupakan kemampuan yang diperoleh siswa dalam bentuk informasi 

atau pengetahuan verbal. Informasi verbal yang dipelajari di situasi 

pesertadidikan diharapkan dapat diingat kembali setelah siswa 

menyelesaikan kegiatan belajar. 

d. Kemahiran Motorik 

Merupakan kemampuan yang berkaitan dengan kelenturan syaraf atau 

otot. Contoh yang menunjukkan kemahiran motorik yaitu siswa naik 

sepeda, menyetir mobil, dan menulis halus. 

e. Sikap 

Merupakan kecenderungan siswa untuk merespon sesuatu. Setiap 

siswa memiliki sikap terhadap berbagai benda, orang dan situasi. Efek 

sikap ini dapat diamati dari reaksi siswa terhadap benda, orang, atau 

situasi yang dihadapi. 

Kategori yang diklasifikasikan dalam Gagne sangat cocok diterapkan pada 

model pembelajaran PBL. Katerkaitan antara teori belajar gagne dengan model 
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pembelajaran PBL adalah interaksi yang muncul pada langkah-langkah model 

pembelajaran PBL.  

2.1.2.3 Teori Belajar Van Hielle 

Penelitian yang dilakukan Van Hiele melahirkan beberapa kesimpulan 

mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. 

Van Hiele (Ismail, 1998) menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman 

geometri yaitu: Tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. 

a. Tahap Pengenalan  

Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri 

seperti bola, kubus, segitiga, persegi dan bangun-bangun geometri 

lainnya Pada tahap pengenalan anak belum dapat menyebutkan sifat-sifat 

dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri yang dikenalnya itu. 

b. Tahap Analisis  

Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri, tidak demikian pada tahap Analisis. Pada tahap ini 

anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. 

Pada tahap ini anak sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri, seperti 

pada sebuah kubus banyak sisinya ada 6 buah, sedangkan banyak 

rusuknya ada 12.   

c. Tahap Pengurutan  

Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap geometri lebih meningkat lagi 

dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-bangun geometri beserta 
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sifat-sifatnya, maka pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui 

hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun 

geometri lainnya. Anak yang berada pada tahap ini sudah memahami 

pengurutan bangun-bangun geometri.  

d. Tahap Deduksi  

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil 

kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif 

yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Seperti kita 

ketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif. Matematika, dikatakan 

sebagai ilmu deduktif karena pengambilan kesimpulan, membuktikan 

teorema dan lain-lain dilakukan dengan cara deduktif. Anak pada tahap 

ini telah mengerti pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak 

didefinisikan, di samping unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma atau 

problem, dan teorema. Anak pada tahap ini belum memahami kegunaan 

dari suatu sistem deduktif. Oleh karena itu, anak pada tahap ini belum 

dapat menjawab pertanyaan “mengapa sesuatu itu disajikan teorema atau 

dalil.”  

e. Tahap Keakuratan  

Tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak dalam memahami 

geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini anak sudah memahami 

betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi 

suatu pembuktian. Anak pada tahap ini sudah memahami mengapa 

sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Dalam matematika kita tahu 
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bahwa betapa pentingnya suatu sistem deduktif. Tahap keakuratan 

merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. Pada tahap ini 

memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, 

jarang atau hanya sedikit sekali anak yang sampai pada tahap berpikir ini 

sekalipun anak tersebut sudah berada di tingkat SMA.  

Keterkaitan teori belajar Van Hielle pada penelitian ini terdapat dalam 

materi pembelajaran. Pada penelitian ini materi yang digunakan adalah materi luas 

permukaan prisma dan limas yang termasuk dalam kategori pembelajaran 

geometri. 

2.1.3 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan antara rencana dengan pelaksanaan (Sugiyono, 2010: 52). 

Menurut Stonner dalam (Sugiyono, 2010: 52) mengemukakan bahwa masalah-

masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara 

pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, 

adanya pengaduan, dan kompetensi. 

Matematika sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah (Problem 

Solving). Pemecahan masalah adalah salah satu aspek utama dalam kurikulum 

matematika yang diperlukan siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan 

banyak konsep-konsep matematika dan keterampilan serta membuat keputusan 

(Tambychik & Meerah, 2010). Sedangkan menurut Heh (1999) Pemecahan 

masalah adalah semacam representasi dari pemikiran. Itu adalah cara untuk 
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mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan. Ulya (2015) menyatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki siswa untuk melatih agar terbiasa 

menghadapi berbagai permasalahan, baik masalah dalam matematika, masalah 

dalam bidang studi lain ataupun masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

semakin kompleks. Oleh sebab itu, kemampuan siswa untuk memecahkan 

masalah matematis perlu terus dilatih sehingga ia dapat memecahkan masalah 

yang ia hadapi.  

Pemecahan masalah juga dapat membantu siswa mempelajari fakta-fakta, 

konsep, prinsip matematika dengan mengilustrasikan obyek matematika dan 

realisasinya. Menurut Miranda dalam (Tambychik & Meerah, 2010) menyatakan 

bahwa anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam berpikir dan belajar ketika 

mereka menunjukkan kesulitan dalam memberikan perhatian, menggambarkan 

orientasi bentuk dan ruang, membuat persepsi oleh visual dan auditori, menghafal 

hal-hal sederhana dan memahami bahasa. Akibatnya, siswa mungkin akan 

berjuang dalam fase yang berbeda dengan proses pemecahan masalah. Oleh sebab 

itu, kemampuan pemecahan masalah siswa untuk memecahkan masalah 

matematis perlu terus dilatih sehingga ia dapat memecahkan masalah yang ia 

hadapi, entah itu dalam studi matematika ataupun studi lainnya. Menurut Aisyah 

(2007) Karakteristik soal dikatakan pemecahan masalah adalah (1) Memiliki lebih 

dari satu cara penyelesaian (2) Memiliki lebih dari satu jawaban (3) Melibatkan 

logika, penalaran dan uji coba (4) Sesuai dengan situasi nyata dan minat siswa. 

Berbicara pemecahan masalah, kita tidak bisa terlepas dari tokoh utamanya 

yaitu Polya. Analisis kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah penyelidikan dan memeriksa dengan teliti kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah sesuai langkah pemecahan 

masalah yang dikemukakan oleh Polya. Menurut Polya (1957) dalam pemecahan 

masalah. Ada empat langkah yang harus dilakukan, keempat tahapan ini adalah 1) 

memahami masalah (understand the problem); 2) menentukan rencana (devising a 

plan); 3) melaksanakan sesuai rencana (carrying out the plan); 4) memeriksa 

kembali (looking back). Penjabaran dari keempat fase ini dalam Polya (1957) 

adalah sebagai berikut. 

1. Memahami masalah (understand the problem) 

Dalam langkah ini kita harus mengetahui apa saja yang tidak diketahui dalam 

suatu permasalahan seperti variabel-variabel yang tidak diketahui dan harus 

dicari nilainya. Lalu kita juga harus mengetahui data apa saja yang 

dibutuhkan untuk penyelesaian masalah, misalnya seperti konstanta atau 

keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. 

2. Menentukan rencana (devising a plan) 

Dalam tahap ini kita diharuskan untuk mencari hubungan antara data yang 

ada dengan variabel-variabel yang belum diketahui atau yang akan kita cari 

solusinya. Kalau bisa kita juga diharuskan untuk mengingat kembali apakah 

masalah seperti ini pernah kita selesaikan sebelumnya atau adakah 

permasalahan yang mirip/hampir mirip dengan masalah yang sedang kita 

selesaikan, jika koneksi antara data dan variabel yang ada tidak ditemukan. 

Selanjutnya kita seharusnya sudah mulai memiliki rencana untuk mencari 

solusinya.  



21 
 

 

3. Melaksanakan sesuai rencana (carrying out the plan) 

Laksanakanlah langkah penyelesaian yang telah kita rancang sebelumnya 

untuk memperoleh solusi. Cek setiap langkah yang kita gunakan. Apakah kita 

sudah yakin langkah-langkah yang digunakan sudah benar? Dapatkah kita 

membuktikan bahwa langkah-langkah yang kita gunakan merupakan langkah-

langkah yang benar? 

4. Memeriksa kembali (looking back). 

Periksa solusi yang telah kita peroleh. Dapatkah kita memeriksa hasilnya 

benar-benar valid? Dapatkah kita memeriksa kembali argumen-argumen yang 

ada sudah valid? Dapatkah kita menurunkan hasil yang sama dengan cara 

yang berbeda? Dapatkah kita menggunakan hasil, atau metoda pada masalah 

yang lain?. 

2.1.4 Gaya Kognitif 

Kognitif adalah suatu tindakan atau proses mengetahui (Jena, 2014). Warli 

& Fadiana (2014) menyatakan bahwa gaya kognitif adalah karakteristik individu 

dalam hal merasa, mengingat, mengorganisasikan, memproses, dan pemecahan 

masalah. Witkin dkk dalam (Warli, 2009) juga menguraikan 4 karakteristik gaya 

kognitif, Pertama, lebih menaruh perhatian pada bentuk daripada isi  aktivitas 

kognitif. Hal ini mengacu pada perbedaan individu bagaimana, merasa, memiliki, 

memecahkan masalah, belajar dan berhubungan dengan orang lain. Kedua, gaya 

kognitif merupakan dimensi yang menembus. Ketiga, gaya kognitif bersifat tetap; 

tidak berarti tidak bisa berubah. Pada umumnya jika orang memiliki gaya kognitif 
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tertentu pada suatu hari, gaya kognitif tersebut pada hari, bulan, dan bahkan tahun 

berikutknya relatif tetap. Keempat, dengan mempertimbangkan nilai, gaya 

kognitif bersifat bipolar. Berdasarkan uraian tersebut gaya kognitif adalah 

karakteristik individu dalam hal memahami, mengingat, menyimpan informasi, 

mengolah  dan memecahkan masalah. 

Gaya kognitif yang telah ditemukan para ahli cukup banyak macamnya, 

salah satunya adalah gaya kognitif impulsif - reflektif yang dikemukakan oleh 

Jerome Kagan tahun 1965. Kagan dan Kogan dalam Warli (2009) mendefinisikan 

reflektif-impulsif adalah derajat/tingkat subjek dalam menggambarkan ketepatan 

dugaan penyelesaian masalah yang mengandung ketidakpastian jawaban. Anak-

anak yang merespon dengan cara yang lebih cepat dan cenderung membuat lebih 

banyak kesalahan disebut ''impulsif'' dan anak-anak yang merespon relatif lambat 

dan cenderung membuat kesalahan lebih sedikit disebut ''reflektif'' (Rosey dkk, 

2010). Gaya kognitif pada penelitian ini difokuskan pada gaya kognitif reflektif 

dan impulsif yang diukur oleh MFFT.  

Warli (2009) menyatakan bahwa terdapat dua aspek penting yang harus 

diperhatikan dalam mengukur impulsif-reflektif, yaitu: Aspek pertama, dalam 

mengukur impulsif reflektif dilihat dari variabel waktu yang digunakan siswa 

dalam menyelesaikan masalah. Aspek kedua, frekuensi siswa dalam memberikan 

jawaban sampai mendapatkan jawaban betul. Bila aspek waktu (variabel waktu) 

dibedakan menjadi dua, yaitu cepat dan lambat, kemudian aspek frekuensi 

menjawab dibedakan menjadi cermat/akurat (frekuensi menjawab sedikit) dan 

tidak cermat/tidak akurat (frekuensi menjawab banyak), maka siswa dapat 
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dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok. Kelompok I, siswa yang 

mempunyai karakteristik cepat dalam menjawab masalah dan cermat/teliti 

sehingga jawaban selalu benar. Kelompok II, siswa yang mempunyai karakteristik 

lambat dalam menjawab masalah dan cermat/teliti sehingga jawaban selalu benar 

(Anak Reflektif). Kelompok III, siswa yang mempunyai karakteristik cepat dalam 

menjawab masalah tetapi kurang cermat/kurang teliti sehingga jawaban sering 

salah (Anak Impulsif). Kelompok IV, anak yang mempunyai karakteristik lambat 

dalam menjawab masalah dan kurang cermat/kurang teliti sehingga jawaban 

sering salah. Berdasarkan uraian tersebut dapat simpulkan bahwa gaya kognitif 

reflektif adalah siswa yang memiliki karakteristik lambat dalam mengerjakan soal 

tetapi cermat dan teliti sehingga jawaban cenderung benar. Gaya kognitif impulsif 

adalah siswa yang memiliki karakteristik cepat dalam mengerjakan soal tetapi 

tidak cermat dan tidak teliti sehingga jawaban cenderung salah. 

Warli & Fadiana (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

matematika yang mengakomodasi gaya kognitif reflektif impulsif untuk 

membangun kemampuan memecahkan masalah yang sudah memenuhi kualitas 

sebuah model yang baik (valid, praktis dan efektif). 

2.1.4  Model Pembelajaran PBL  

PBL mengambil psikologi sebagai dasar dukungan teoritisnya (Sugiyanto, 

2009: 152). Dalam kurikulumnya, dirancang masalah-masalah yang menuntut 

siswa mendapat pengetahuan penting, yang membuat mereka mahir dalam 

memecahkan masalah, dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki 
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kecakapan berpartisipasi dalam tim. Model pembelajaran berbasis masalah 

dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang 

kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan dapat 

menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi pembelajaran. Menurut 

Hmelo-Silver (2004) menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau 

lebih dikenal sebagai PBL merupakan metode pembelajaran di mana siswa belajar 

melalui fasilitas pemecahan masalah. PBL merupakan proses penting untuk 

mewujudkan pembelajaran dalam lingkungan di mana siswa bertanggung jawab 

dari pembelajaran (Ari & Katranci, 2013). 

Sugiyanto (2009) Ditingkat paling fundamental, PBL ditandai oleh siswa 

yang bekerja berpasangan atau dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

menginvestigasi masalah kehidupan nyata yang membingungkan. Oleh karena itu 

tipe pembelajaran ini interaktif, PBL juga cocok untuk membantu siswa menjadi 

pembelajar aktif karena pembelajaran terletak di masalah dunia nyata dan 

membuat siswa bertanggung jawab untuk pembelajaran mereka (Hmelo-Silver, 

2004). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

PBL adalah model pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa yang bekerja 

berpasangan  dalam kelompok untuk menginvestigasi masalah kehidupan nyata, 

guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pada pembelajaran harus memenuhi 

lima tahapan model PBL.  

Sugiyanto (2009) mengatakan bahwa Ada lima tahapan dalam pembelajaran 

model PBL dan perilaku yang dibutuhkan oleh guru. Untuk masing-masing 

tahapannya disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 : Tahapan-Tahapan Model PBL 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 

Orientasi siswa kepada 

masalah. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yg dibutuhkan. 

Memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam 

pemecahan masalah yang dipilih. 

Fase 2 

Mengorganisasikan siswa. 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Fase 3 

Membimbing penyelidikan 

individu dan kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah. 

Fase 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, model dan berbagi tugas dengan 

teman. 

Fase 5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

Perilaku yang diinginkan dari guru dan siswa, yang berhubungan dengan masing-

masing fase, dideskripsikan secara lebih terperinci dibagian-bagian berikutnya. 

Fase 1: Mengorientasikan Siswa pada Masalah 

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan ini 

sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus 

dilakukan oleh siswa dan juga oleh guru. serta dijelaskan bagaimana guru akan 

mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan 

motivasi agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. 

Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu sebagai berikut. 
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1. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar 

informasi baru, tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-

masalah penting dan bagaimana menjadi siswa yang mandiri. 

2. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban 

mutlak “benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai 

banyak penyelesaian dan seringkali bertentangan. 

3. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk 

mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai 

pembimbing yang siap membantu, namun siswa harus berusaha untuk bekerja 

mandiri atau dengan temannya. 

4. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk 

menyatakan ide-idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Tidak ada ide 

yang akan ditertawakan oleh guru atau teman sekelas. Semua siswa diberi 

peluang untuk menyumbang kepada penyelidikan dan menyampaikan ide-ide 

mereka. 

Fase 2: Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 

Disamping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, 

pembelajaran PBL juga mendorong siswa belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu 

masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab 

itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok siswa dimana masing-masing kelompok akan memilih dan 

memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam 

pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti: kelompok 
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harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang efektif, 

adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan 

mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan 

dinamika kelompok selama pembelajaran. 

Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk 

kelompok belajar selanjutnya guru dan siswa menetapkan subtopik-subtopik yang 

spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada 

tahap ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam sejumlah 

kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan 

penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. 

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan 

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu 

melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, 

berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan 

eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus 

mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen 

(mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi 

permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi 

untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan ia 

seharusnya mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berifikir tentang masalah 
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dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah 

yang dapat dipertahankan. 

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan 

tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan 

penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelesan, dan pemecahan. Selama 

pengajaran pada fase ini, guru mendorong siswa untuk menyampikan semua ide-

idenya dan menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus mengajukan 

pertanyaan yang membuat siswa berpikir tentang kelayakan hipotesis dan solusi 

yang mereka buat serta tentang kualitas informasi yang dikumpulkan. 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artifak (Hasil Karya) dan 

Mempamerkannya 

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artifak (hasil karya) dan 

pameran. Artifak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape 

(menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model 

(perwujudan secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program 

komputer, dan sajian multimedia. Tentunya kecanggihan artifak sangat 

dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya adalah mempamerkan 

hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran. Akan lebih baik 

jika dalam pemeran ini melibatkan siswa-siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan 

lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik. 

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan 
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keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini 

guru meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah 

dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. 

2.1.6 Keefektifan 

Sinambela dalam (Nugroho dkk, 2013) menyatakan bahwa pembelajaran 

dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi tujuan 

pembelajaran maupun prestasi yang maksimal. Beberapa indikator keefektifan 

pembelajaran menurut Sinambela dalam (Nugroho dkk, 2013) : (1) ketercapaian 

ketuntasan belajar, (2) ketercapaian keefektifan aktivitas siswa (yaitu pencapaian 

waktu yang ideal yang digunakan siswa untuk melakukan setiap kegiatan yang 

termuat dalam rencana pembelajaran), (3) ketercapaian efektivitas guru mengelola 

pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. 

Indikator keefektifan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Ketercapaian ketuntasan belajar klasikal dengan presentase sekurang-

kurangnya 75%. 

2. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan model PBL positif. 

3. Ketercapaian aktivitas siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan model 

PBL baik. 

4. Rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa kelas VIII yang diberi 

pembelajaran dengan model PBL  lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran model STAD pada materi luas permukaan prisma dan limas. 
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2.2 Penelitian yang Relevan 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dan terkait : 

1. Hasil penelitian Warli & Fadiana (2015) menyimpulkan bahwa 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

matematika yang mengakomodasi gaya kognitif reflektif impulsif untuk 

membangun kemampuan memecahkan masalah yang sudah memenuhi 

kualitas sebuah model yang baik (valid, praktis dan efektif). 

2. Hasil penelitian Tambychik & Meerah (2010) menyimpulkan bahwa 

siswa menghadapi kesulitan dalam pemecahan masalah matematika 

karena ketidakmampuan dalam memperoleh banyak keterampilan 

matematika dan kurang dalam kemampuan kognitif pembelajaran. 

keterampilan informasi ditemukan menjadi keterampilan matematika 

yang paling penting. Meskipun siswa memperoleh keterampilan 

matematika lainnya, tanpa transfer keterampilan informasi, mereka tidak 

bisa memahami dan membuat sambungan efektif informasi dalam 

masalah. Pada umumnya, sebagian besar siswa tidak memperoleh 

keterampilan ini benar-benar. kemampuan kognitif dalam pembelajaran 

seperti kemampuan untuk mengingat, menghafal dan memahami 

pengaruh efisiensi pemecahan masalah. 

3. Hasil penelitian Ulya (2015) menunjukkan koefisien korelasi antara gaya 

kognitif dengan kemampuan pemecahan masalah siswa (r_XY ) sebesar 

0,624 yang berarti bahwa terdapat hubungan positif dalam taraf tinggi 

antara gaya kognitif siswa dengan kemampuan pemecahan masalah 
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siswa. Nilai koefisien determinasi 0,390 menunjukkan bahwa sebesar 

39% kemampuan pemecahan masalah siswa dipengaruhi oleh gaya 

kognitif melalui hubungan linier sedangkan 61% dipengaruhi oleh faktor 

lain selain gaya kognitif. 

4. Hasil penelitian Hmelo-Silver (2004) menyimpulkan bahwa PBL adalah 

teknik pedagogis yang terletak belajar dalam konteks pemecahan 

masalah yang kompleks. Ini memberikan siswa dengan kesempatan 

untuk mempertimbangkan bagaimana fakta-fakta mereka mendapatkan 

berhubungan dengan masalah tertentu di tangan. Ini mewajibkan mereka 

untuk meminta apa yang mereka perlu tahu. PBL menawarkan potensi 

untuk membantu siswa menjadi pemikir reflektif dan fleksibel yang dapat 

menggunakan pengetahuan untuk mengambil tindakan. 

2.3 Untaian Materi 

Materi yang digunakan oleh peneliti adalah materi luas permukaan prisma dan 

limas kelas viii, materi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

2.3.1 Prisma  

Prisma adalah suatu bangun ruang yang sisi alas dan sisi atasnya merupakan segi 

banyak, yang dihubungkan dengan sisi tegak. Nama prisma didasarkan pada 

bentuk bidang alasnya. 
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(a) (b) 

Gambar 2.1 Model Prisma Tegak dan Jaring-jaring ABC.DEF 

Pada gambar jaring-jaring prisma (gambar 2.1 (b)) di atas dapat disimpulkan 

bahwa, 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎  

= 𝐿 Δ𝐷𝐸𝐹 + 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐿 𝐶𝐴𝐷𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐸𝐷 +𝐿 𝐵𝐶𝐹𝐸 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐶 × 𝐶𝐹 + 𝐴𝐵 × 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 × 𝐶𝐹 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + (𝐴𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) × 𝐴𝐷 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 Δ𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

Jadi, secara umum rumus luas permukaan prisma dapat dirumuskan  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

2.3.2 Limas  

Limas adalah bangun ruanng yang dibentuk dengan menghubungkan titik-

titik sudut dari alasnya dengan suatu titik yang terletak diluar alas tersebut. 

Ini adalah beberapa contoh model limas tegak : 

 

A 

B 

C 

D 

F 

E 

A C 

B 

D 

E 

E 

F 

E 

B 

F 



33 
 

 

 

 

 

(a)           (b) 

Gambar 2.2 (a) merupakan limas tegak segitiga; gambar  (b) merupakan 

limas tegak segi empat.  

 

   

 

 

 

    

 

(a)                                                       (b) 

Gambar 2.3 Model limas Tegak Segi-4 dan Jaring-jaring limas T.ABCD 

Pada gambar jaring-jaring limas (gambar 2.3 (b)) di atas dapat disimpulkan bahwa 

mencari luas permukaan limas dapat dilakukan dengan menghitung semua luas 

sisi limas tersebut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas  

= luas persegi ABCD + 𝐿 ΔTAB + luas 𝐿 ΔTCD + luas 𝐿 ΔTAD 

= luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

A B 

C D 

T 

T 

T 

T 

A 
B 

C D 

T 
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Jadi, secara umum rumus luas permukaan limas dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + jumlah luas seluruh sisi tegak 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kemampuan pemecahan masalah siswa belum optimal pada pembelajaran 

matematika. Hal ini terlihat ketika siswa merasa kesulitan ketika diberikan 

persoalan yang tidak langsung diketahui solusinya dan siswa juga merasa 

kesulitan dalam menentukan algoritma dalam menjawab soal. Oleh karena itu, 

dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

PBL adalah salah satu model pembelajaran yang disarankan oleh peneliti 

karena pada pembelajarannya model ini mempunyai banyak kelebihan, salah 

satunya adalah dapat membantu siswa dalam memahami masalah-masalah 

konstekstual sehingga dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan. 

Selain itu pada model PBL siswa dituntut untuk bisa memahami permasalahan 

sendiri dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator sehingga dapat membantu 

siswa dalam proses pemecahan masalah. Tahap-tahap pada teori dan interaksi 

sosial pada teori piaget sangat mendukung terlaksananya model pembelajaran 

PBL.  

Penyajian materi dan soal-soal pemecahan masalah prisma dan limas pada 

penelitian ini dilaksanakan dengan model PBL. Pada materi ini dapat dikaitkan 

dengan teori Van Hielle yang menyatakan ada 5 tahap dalam pemahaman 

geometri yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. 
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Pada pembelajaran dengan model PBL dilakukan dengan diskusi berkelompok, 

berkerjasama dan saling mengemukakan pendapat sehingga dapat membantu 

siswa dalam menyelesaikan masalah.  

  Siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan dapat ditinjau dari 

gaya kognitif. Gaya kognitif dibedakan menjadi 2 yaitu gaya kognitif reflektif dan 

impulsif. Gaya kognitif reflektif adalah gaya kognitif dari individu-individu yang 

karakteristik lambat dalam merespon masalah, tetapi akurat sehingga jawaban 

cenderung benar. Sementara gaya kognitif impulsif adalah gaya kognitif individu 

yang memiliki karakteristik dalam menanggapi masalah dengan cepat tetapi tidak 

akurat sehingga jawaban cenderung salah.  

Berdasarkan uraian tadi, peneliti menduga bahwa pembelajaran dengan 

model PBL efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Pada 

penelitian ini peneliti menduga bahwa model pembelajaran PBl dapat mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 75%, Pencapaian peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

model PBL lebih tinggi daripada kemampuan pemecahan masalah siswa dengan 

model STAD, Respon siswa baik terhadap pembelajaran, dan aktivitas siswa 

dapat dikategorikan baik.  

Berdasarkan uraian tadi peneliti juga menduga bahwa siswa bergaya 

kognitif reflektif cenderung lambat dalam mengerjakan soal pemecahan masalah 

tetapi teliti dan hasil yang diperoleh akan baik sedangkan siswa impulsif akan 

cenderung cepat dalam mengerjakan tetapi tidak teliti dan jawaban akan 

cenderung salah.  
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Secara umum kerangka berpikir peneliti disajikan dalam Gambar 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka berpikir peneliti dalam analisis kemampuan 

pemecahan masalah dan gaya kognitif siswa  
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teoritik dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Kemampuan pemecahan masalah siswa pada model PBL mencapai 

ketuntasan klasikal.  

2. Ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan model PBL. 

3. Rata-Rata kemampuan pemecahan masalah dengan model PBL lebih tinggi 

dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

STAD. 
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 BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang peneliti gunakan adalah Penelitian Kombinasi (Mix 

Method). Menurut Sugiyono (2015:18) Metode penelitian kombinasi adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme (gabungan dari 

positivisme dan pospositivisme) , digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah maupun buatan (laboratorium) dimana peneliti bisa sebagai 

instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran, teknik pengumpulan 

data dapat menggunakan tes, kuesioner dan Triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif (kualitatif), dan deduktif (kuantitatif), serta hasil penelitian 

kombinasi bisa untuk memahami makna dari dan membuat generalisasi. 

Metode penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara 

metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif untuk digunakan 

secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data 

yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif (Sugiyono, 2015: 19). 

Menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2015: 19) menyatakan bahwa Metode 

kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau 

menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggali, memaparkan atau  

mendeskripsikan siswa yang bergaya kognitif reflektif dan impulsif dalam 

memecahkan masalah matematika dengan bantua model PBL. Tahapan-tahapan 

pemecahan masalah penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan pemecahan 
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masalah yang dikemukakan Polya yang meliputi memahami masalah, 

merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali solusi 

yang diperoleh. 

3.2 Desain Penelitian  

Pada penelitian kombinasi menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2015: 20) 

mengklasifikasikan terdapat dua model utama metode kombinasi yaitu model 

sequential (kombinasi berurutan), dan model concurrent (kombinasi campuran). 

Model urutan ada dua yaitu model sequential explanatory (urutan pembuktian) 

dan model sequential exploratory (urutan pembuktian). 

Model concurrent (campuran) ada dua yaitu, model concurrent 

triangulation  (campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dan 

concurrent embedded  (campuran penguatan/metode kedua memperkuat metode 

pertama). Pada penelitian ini, digunakan model/desain sequential explanatory. 

Model atau desain sequential explanatory adalah metode penelitian kombinasi 

yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara 

berurutan, dimana pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan menggunakan 

metode kuantitatif dan pada tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif. 

Metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur dan 

dapat bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif, sedangkan metode kualitatif 

berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan 

mengugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal (Sugiyono, 

2015: 415). 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 15 Semarang tahun ajaran 

2015/2016.  

2. Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2016 

sampai dengan 2 Mei 2016. 

3.4 Langkah-Langkah Penelitian 

 Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Menentukan populasi penelitian yaitu seluruh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 15 Semarang. 

2. Menentukan sampel penelitian dengan teknik random sampling 

serta menentukan kelas uji coba. 

3. Menyusun instrumen penelitian berupa silabus, RPP, Pedoman 

wawancara, Tes kemampuan pemecahan masalah. 

4. Melakukan uji coba soal pada kelas uji coba yang telah 

mendapatkan materi prisma dan limas 

5. Menganalisis hasil uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran, dan daya beda soal. 

6. Melakukan tes gaya kognitif menggunakan instrumen MFFT untuk 

mengetahui siswa yang memiliki gaya kognitif reflektif dan gaya 

kognitif impulsif pada kelompok eksperimen.  
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7. Melaksanakan pre-test untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

8. Melaksanakan pembelajaran pada kelompok eksperimen 

menggunakan model pembelajaran PBL dan untuk kelompok 

kontrol menggunakan model pembelajaran STAD. 

9. Melaksanakan post-test untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah. 

10. Melaksanakan wawancara dengan beberapa siswa yang memiliki 

gaya kognitif reflektif dan impulsif. 

11. Menganalisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan hasil 

tes gaya kognitif. 

3.5 Metode Penelitian Kuantitatif 

3.5.1 Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditari kesimpulan (Sugiyono, 2010: 119) 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 15 

Semarang sebanyak 285 siswa, yang terdiri dari kelas VIII A sampai 

dengan kelas VIII I. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010: 118). Sampel pada penelitian ini  
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diambil dengan teknik sampling purposif yaitu pengambilan sampel 

dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan 

peneliti. Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan kelas yang 

dipilih berdasarkan pendapat guru dan sudah diuji dengan data UAS, 

diperoleh data sampel berdistribusi normal dan homogen. Diambil dua 

kelompok sampel yaitu kelas VIIID sebagai kelompok eksperimen dan 

kelas VIIIA sebagai kelompok kontrol. 

3.5.2 Variabel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2010:61) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa. Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan STAD. 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mengambil data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Metode Tes 

Metode tes ini digunakan dalam mendapatkan data mengenai penguasaan 

soal, dimana soal-soal tes disusun oleh peneliti dengan prosedur sebagai 

berikut: 
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1) Membuat kisi-kisi soal 

Materi yang disajikan dalam penelitian ini adalah mata pelajaran 

matematika tentang luas permukaan prisma dan limas. 

2) Menyusun tabel spesifikasi 

Penyusunan tabel spesifikasi memuat adanya pokok materi, aspek 

berpikir, yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut.  

3) Menentukan tipe-tipe soal 

Tipe soal yang digunakan adalah tes subjektif yang pada umumnya 

berbentuk esai (uraian). Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan 

belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian 

kata-kata seperti : uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, 

simpulkan dan sebagainya (Arikunto, 2012 :117). 

4) Menulis butir soal 

Butir-butir soal hanya ditulis dengan dilengkapi dengan kunci jawaban 

dan skor. 

b. Metode Angket 

Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data hasil 

respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model PBL. 

Angket ini diberikan kepada siswa pada saat pembelajaran berakhir. 

c. Metode Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 
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3.5.4 Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

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

(Arikunto, 2006: 160). Instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah berupa tes, angket dan observasi.  

3.5.4.1 Tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

Penyusunan soal tes tersebut mengacu pada silabus mata pelajaran 

matematika yang sesuai dengan KTSP. Soal tes tersebut adalah tes yang diberikan 

setelah materi sub pokok bahasan tersebut selesai. 

Analisis instrumen meliputi analisis validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran butir 

soal dan daya pembeda butir soal. 

a. Analisis Validitas 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan (Arikunto, 2009: 64). Agar dapat diperoleh data yang valid, 

instrument atau alat untuk mngevaluasinya harus valid.  Sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. Sebuah tes dikatakan valid apabila mempunyai 

dukungan yang besar terhadap skor total. 

Rumus yang dipakai untuk menghitung pruduct moment sebagai berikut : 

rxy
}Y)(YN}{X)(XN{

Y)X)(( - XYN

2222 


  

dengan : 
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rxy : koefisien korelasi skor item dengan skor total 

X : skor item 

Y : skor total 

N : jumlah subyek 

∑X
2
 : jumlah kuadrat skor item 

∑Y
2
 : jumlah kudrat skor total 

∑XY : jumlah hasil kali skor item dengan skor total 

Setelah memperoleh harga rxy kemudian dikonsultasikan dengan harga r 

product moment, dengan menentukan taraf signifikan 5%, jika rxy > rtabel , 

maka alat ukur tersebut valid. 

b. Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Tes tersebut 

dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tepat bila diteskan 

berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut 

menunjukan ketepatan (Arikunto, 2009: 60). 

Releabilitas dalam penelitian ini akan diuji dengan rumus KR-20 sebagai 

berikut : 

    (
𝑛

𝑛   
) (

    𝑝 

  
) 

           dengan : 

r11 = Releabilitas tes 

n = Banyaknya butir soal 

S = Standar deviasi dari tes 
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p   = Proporsi siswa yang menjawab benar pada suatu butir 

(proporsi subyek yang mendapat skor 1) 

𝑝     
(                                   )

 
 

q     = Proporsi siswa yang menjawab salah pada suatu butir (q = 1 – p) 

 𝑝  = Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

 

N

N

Y

Y

S







2

2

2

  

dimana : 

Y = Skor total yang diperoleh siswa 

N = Jumlah subyek, 

(Arikunto, 2009: 100-101). 

Hasil perhitungan r11 (rhitung) kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

dengan taraf signifikan 5%. Jika rhitung > rtabel signifikan 5%, maka tes 

tersebut reliabel. 

Klasifikasi reliabilitas: 

0,80  r11 1,00 = sangat tinggi 

0,60  r11  0,80 = tinggi 

0,40  r11  0,60 = cukup 

0,20  r11  0,40 = rendah 

0   r11  0,20 = sangat rendah 
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c. Analisis Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkanya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. 

Tingkat kesukaran suatu soal adalah seberapa mudah atau seberapa 

sukarnya setiap soal bagi sekelompok subyek. Tingkat kesukaran soal 

dinyatakan dengan P (proporsi) rumus yang digunakan menurut Arikunto 

(2009: 207) adalah sebagai berikut : 

  
 

  
 

dengan : 

P = indeks kesukaran soal 

B = jumlah jawaban yang benar 

Js = jumlah seluruh siswa 

Sedangkan klasifikasi indeks tingkat kesukaran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

0    P  0.3 = soal sulit 

0.3   P   0,7 = soal sedang 

0,7   P   1  = soal mudah 

Soal tersebut dianggap baik apabila soal tersebut mempunyai indeks 

kesukaran antara 0,3 sampai dengan 0,7. 
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d. Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi : 

Untuk menentukan daya pembeda digunakan rumus sebagai berikut : 

  
  

  
 

  

  
 =       

dengan : 

D =  daya pembeda 

BA =  banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

BB =  banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

JA =  banyaknya peserta kelompok atas 

JB =  banyaknya peserta kolompok bawah 

PA  =  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan  

        benar 

PB  = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  

dengan benar 

dengan kriteria sebagai berikut : 

0   D   0.2  = jelek 

0,2    D  0,4  = cukup 

0,4   D   0,7  = baik 

0,7    D   1  = baik sekali 

D : negatif semuanya tidak baik, jadi semua butir yang mempunyai nilai 

D negatif sebaiknya tidak dipergunakan. Selanjutnya, dari analisis 
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tersebut diatas akan ditentukan item soal yang akan digunakan 

untuk mengambil data. 

Berikut rangkuman hasil analisis butir soal yang berupa uji validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

Tabel 3.1. Ringkasan Hasil Analisis Butir Soal Tes Kemampuan  

Pemecahan Masalah Siswa 

Nomor 

Indikator 

No 

butir 
  Kriteria   Kriteria     Kriteria 

1 
1 0,7217 valid 0,9323 mudah 

0,6629 

0,3111 cukup 

2 0,7017 valid 0,671 sedang 0,4111 baik 

2 
3 0,6151 valid 0,4387 sedang 0,2333 cukup 

4 0,5843 valid 0,7774 mudah 0,4111 baik 

3 
5 0,1325 

tidak 

valid 
0,9355 mudah 0,1444 

kurang 

baik 

6 0,5073 valid 0,4806 sedang 0,2667 cukup 

4 
7 0,5099 valid 0,6806 sedang 0,2444 cukup 

8 0,6370 valid 0,9065 mudah 0,3000 cukup 

Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat beberapa butir soal yang perlu disisihkan 

yaitu butir soal nomor 5, butir soal yang perlu diperbaiki yaitu butir soal nomor 1, 

3, 6, 7, dan 8. Sedangkan butir soal yang harus digunakan adalah butir soal nomor 

2 dan 4.Berdasarkan tabel di atas, maka terdapat beberapa butir soal yang perlu 

disisihkan yaitu butir soal nomor 5, butir soal yang perlu diperbaiki yaitu butir 

soal nomor 1, 3, 6, 7, dan 8. Sedangkan butir soal yang harus digunakan adalah 

butir soal nomor 2 dan 4. 

3.5.4.2 Lembar Angket Respon Siswa 

Lembar angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran matematika dengan model 

PBL. Adapun aspek yang ingin diamati dalam penelitian ini adalah sikap siswa 
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terhadap pelajaran matematika, cara guru mengajar, cara belajar matematika, 

proses belajar mengajar dengan model PBL, sikap siswa terhadap matematika 

setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan menggunakan model PBL 

apakah menyenangkan/ tidak, serius/ tidak, berani membenarkan/ tidak, 

berpengaruh terhadap semangat siswa/ tidak, dan menarik/ tidak.  

3.5.4.3 Lembar Observasi Aktivitas Siswa     

Lembar observasi aktivitas siswa meliputi pengamatan tingkah laku siswa 

dalam proses belajar mengajar. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui 

segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran. Aspek 

yang diamati antara lain : a) mendengarkan / memperhatikan penjelasan guru; b) 

merespon dan menjawab pertanyaan guru; c) berdiskusi dengan kelompok; d) 

menyampaikan ide/ mempresentasikan hasil kerja; e) menanggapi pendapat/ 

presentasi siswa lain; f) perilaku yang tidak relevan dengan KBM, antara lain : 

berjalan-jalan, bergurau, bermain-main, melamun, tidur. 

3.5.5 Analisis Data Kuantitatif 

Pada penelitian ini analisis data kuantitatif yang peneliti lakukan adalah 

analisis data UAS semester gasal yang terdiri dari uji normalitas dan uji 

homogenitas data UAS semester gasal, pada analisis data UAS semester gasal 

dapat dilihat pada lampiran 20 dan lampiran 21 dan analisis data tes kemampuan 

pemecahan masalah atau bisa disebut analisis data akhir yang terdiri dari : uji 

normalitas, uji kesamaan dua varians, uji hipotesis 1, 2, 3, respon siswa dan 

aktivitas siswa. 
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3.5.5.1 Analisis Data Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

3.5.5.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berasal dari 

dua sampel yang berdistribusi normal atau tidak. uji normalitas dapat dihitung 

dengan menggunakan uji Kolmogorv-Smirnov. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

D = maksimum |𝐹 ( )    ( )| 

(Siegel, 1986: 59-60)  

dengan  

 𝐹 ( ) : Suatu fungsi distributif frekuensi komulatif yang sepenuhnya 

ditentukan, yakni distribusi komulatif teoritis dibawah 𝐻 . 

  ( )  :  distribusi drekuensi komulatif yang diobservasi dari suatu sampel 

random dengan N observasi.  

Dalam penelitian ini uji normalitas dihitung menggunakan software  

Statistics 17 melalui uji Kolmogorv-Smirnov. Uji Kolmogorv-Smirnov dipakai 

karena uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi.  

Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

𝐻 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima 𝐻  jika nilai  𝑖𝑔      . 

3.5.5.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians   

Uji Kesamaan dua varians dilakukan untuk menyelidiki apakah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. Uji 
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kesamaan dua varians yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Levene 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :  
     

 (kedua varians data sama) 

H1 :   
    

  (kedua varians datatidak sama) 

Adapun rumus uji Levene untuk menguji kesamaan dua varian adalah sebagai 

berikut (Levene, 2003). 

  
(  𝑘) 𝑘

𝑖   
  ( ̅   )̅̅ ̅ 

(𝑘   ) 𝑘
𝑖   

 
 

   
(     ̅ ) 

 

dengan :  

W = hasil tes 

𝑘 = jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

  = Total sampel 

  = jumlah sampel dalam grup i 

   = nilai sampel j dari grup i 

    =  ( )  ,
|      ̅ |  ̅ 𝑎 𝑎𝑙𝑎  𝑚𝑒𝑎𝑛  𝑎𝑟𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑖

|      ̃ |  ̃  𝑎 𝑎𝑙𝑎  𝑚𝑒𝑎𝑛  𝑎𝑟𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑖
 

 ̅ = 
 

 
 𝑘

𝑖   
 

  

   
    adalah mean dari semua     

 ̅  = 
 

  
 

  

   
    adalah mean dari     untuk grup i 

Kriteria pengujian Tolak 𝐻   jika W >𝐹        Nilai 𝐹      dengan Banyak 

Kelompok k dan dan banyak data perkelompok adalah 𝑛   𝑛  ,... 𝑛   dicari dengan 

menggunakan tabel F dengan       𝑣  𝑘    dan 𝑣  𝑛  𝑣  𝑘. 
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Dalam penelitian ini uji Kesamaan Dua Varians dihitung menggunakan software 

Statistics 17 melalui uji Levene. Kriteria dalam uji Kesamaan Dua Varians ini 

adalah terima 𝐻  jika nilai  𝑖𝑔      . 

3.5.5.1.3 Uji hipotesis 1   

Uji hipotesis 1 adalah kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model 

PBL dapat mencapai ketuntasan klasikal. Untuk mengetahui apakah hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran PBL 

mencapai standar ketuntasan atau tidak maka dilakukan uji ketuntasan belajar. 

Ketuntasan ada dua macam yaitu ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal. 

Kriteria ketuntasan individual dalam penelitian ini yaitu apabila nilai yang 

diperoleh peserta didik lebih dari atau sama dengan 75. Sedangkan kriteria 

ketuntasan klasikal dalam penelitian ini yaitu prosentase peserta didik yang ada di 

kelas tersebut. Uji proporsi menurut Sudjana (2002:234-235) untuk ketuntasan 

klasikal adalah sebagai berikut. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

𝐻           (siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah lebih dari 75 menggunakan model PBL 

kurang dari atau sama dengan 74,5%) 

𝐻           (siswa yang mendapatkan nilai hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah lebih dari 75 menggunakan model PBL 

lebih dari 74,5%) 

Untuk mengujinya menggunakan statistik z sebagai berikut. 
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√  
(    )

 

 

(Sudjana, 2002: 233-234). 

dengan: 

   : nilai z hitung 

  : banyaknya siswa yang tuntas 

𝑛 : jumlah siswa keseluruhan 

   : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan. 

Kriteria yang digunakan adalah 𝐻  ditolak jika               , dimana       , 

didapat dari distribusi normal baku dengan peluang (     ) dengan       

3.5.5.1.4 Uji Hipotesis 2  

Uji hipotesis 2 ini adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

siswa setelah diberikan pembelajaran dengan model PBL. Sebelum mengetahui 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah peneliti ingin mengetahui adanya 

perbedaan kemampuan pemecahan masalah pada hasil pretest dan post test 

kelompok eksperimen. 

𝐻 :      (Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan hasil 

post test kelompok eksperimen) 

 𝐻 :       (ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan hasil post test 

kelompok eksperimen). 

Untuk mengujinya menggunakan uji t observasi berpasangan sebagai berikut: 

𝑡  

 
𝐵

   √𝑛
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(Sudjana, 2002: 242). 

t  : nilai t hitung 

 
𝐵 : Selisih rata-rata 

n : Jumlah sampel  

          : Simpangan baku 

Kriteria yang digunakan adalah 𝐻  diterima jika  𝑡
(  

 

 
 )

 𝑡       𝑡
(  

 

 
 )

, 

dengan      

Setelah diketahui perbedaan rata-rata, pada penelitian ini peneliti 

menggunakan rumus gain ternormalisasi dalam (Hake, 1998) yang dapat 

digunakan adalah sebagai berikut. 

⟨𝑔⟩  
 ⟨  ⟩   ⟨  ⟩

     ⟨  ⟩
 

dengan: 

⟨𝑔⟩ = gain ternormalisasi; 

⟨  ⟩   nilai rata-rata postes; 

⟨  ⟩ = nilai rata-rata pretes. 

Besarnya peningkatan ada tiga kategori, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 Kriteria Gain Ternormalisasi 

Interval ⟨ ⟩ Gain 

⟨ ⟩      Tinggi 

     ⟨ ⟩       Sedang 

⟨ ⟩        Rendah 
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Gain ternormalisasi ⟨𝑔⟩  merupakan metode yang cocok untuk 

menganalisis hasil pretes dan postes. Gain ternormalisasi merupakan metode yang 

tepat untuk menganalisis hasil pre-test dan post-test dan merupakan indikator 

yang lebih baik dalam menunjukkan tingkat efektivitas perlakuan dari perolehan 

post-test (Hake, 1998). 

3.5.5.1.5 Uji Hipotesis 3  

Uji hipotesis 3 adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan 

model PBL lebih tinggi dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan 

model pembelajaran STAD. Uji perbedaan rata-rata dimaksudkan untuk 

menentukan apakah kelompok sampel memiliki rata-rata yang sama atau tidak 

secara statistik. Uji komparatif dua sampel independen dilakukan dengan 

menggunakan uji 𝑡 jika data berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut. 

𝐻         (kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok 

eksperimen tidak lebih bak dari kelompok kontrol) 

𝐻         (kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok 

eksperimen lebih bak dari kelompok kontrol) 

Jika σ1 = σ2, maka rumus yang digunakan adalah : 

21
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Kriteria pengujian Ho diterima jika - ttabel < thitung < ttabel dan Ho ditolak jika t 

mempunyai harga-harga yang lain. Derajat kebebasan (dk) = (n1 + n2 – 2) dan 

peluang (1 – ½α) dengan α = 5%. 

a) Jika   σ1 ≠ σ2, maka rumus yang digunakan adalah: 

𝑡  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

√
   

  
 

   

  

 

Kriteria pengujian Ho diterima jika  
         

     
 𝑡  

         

     
 dan untuk harga 

t lainnya Ho ditolak. Dengan W1 = 
1

2

1

n

s
 , W2 = 

2

2

2

n

s
 jika t1 = t(1 – ½ α)(n1 – 1)  dan t2 = t(1 

– ½α)(n2 – 1). Derajat kebebasan masing-masing t adalah (n1 – 1) dan (n2 – 1) dengan 

peluang       (1 – ½α).  

dengan : 

s
2 

= Varians gabungan 

s1
2
  = Varians kelompok eksperimen 

s2
2
 = Varians kelompok kontrol 

  ̅̅̅ = Rata-rata kelompok eksperimen 

  ̅̅ ̅  = Rata-rata kelompok kontrol 

n1 = Jumlah subjek kelompok eksperimen 

n2 = Jumlah subjek kelompok Kontrol  

3.5.5.1.6 Respon Siswa Terhadap Pembelajaran dengan model PBL  

Respon siswa terhadap pembelajaran dengan model PBL digunakan untuk 

menganalisis respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran model PBL dapat 

dikategorikan baik.               
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Mengitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi,  

Penilaian : 
                   

   
         

kemudian  menentukan kategorinya dengan ketentuan:   

90% < x  100% : Baik sekali 

80% < x  90%   : Baik 

70% < x  80%   : Cukup 

60% < x  70%   : Kurang 

        60%          : Sangat kurang 

 

 

3.5.5.1.7 Aktivitas Siswa Terhadap Pembelajaran Dengan Model PBL 

Analisis pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk menganalisis 

aktivitas siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan model PBL dapat 

dikategorikan baik.  

Penilaian : 
                   

   
        

Kriteria penilaian : 

Kategori Rentang nilai 

Sangat baik 80  x   100 % 

Baik 60  x < 80 % 

Cukup 40 %  x < 60 % 

Kurang baik 20 %   x < 40 % 

Tidak baik 0 %   x < 20 % 

 

3.6 Metode Penelitian Kualitatif 

3.6.1 Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini pemilihan data kuantitatifnya menggunakan dua 

kelompok  yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif pada penelitian ini ditentukan 

dengan teknik  random sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara 
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acak dari sebuah populasi. Kelompok eksperimen diberi perlakuan berupa 

pembelajaran matematika melalui model pembelajaran PBL. Sedangkan 

kelompok kontrol diberi perlakuan dengan model STAD sesuai dengan model 

pembelajaran yang sering digunakan guru. Sedangkan untuk pemilihan data 

kualitatifnya, subyek penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 4 

siswa yang terdiri dari dua siswa bergaya kognitif reflektif dan dua siswa bergaya 

kognitif impulsif. Untuk menentukan subyek penelitian, maka peneliti melakukan 

pemilihan subyek dengan cara menggunakan instrumen gaya kognitif MFFT 

(Matching Familiar Figure Test) yang dirancang dan dikembangkan oleh Jerome 

Kagan yang telah diadaptasi oleh Warli yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. 

Kriteria untuk memilih subyek penelitian yaitu (1) siswa reflektif diambil 

dari kelompok siswa yang catatan waktunya paling lama dan paling banyak benar 

dalam menjawab seluruh butir soal, sedangkan siswa impulsif diambil dari 

kelompok siswa yang catatan waktunya paling cepat dan paling banyak salah 

dalam menjawab seluruh butir soal, (2) siswa yang dipilih mampu berkomunikasi 

dengan baik saat mengemukakan pendapat/ide secara lisan maupun tertulis 

berdasarkan rekomendasi dari guru matematika. 

Berdasarkan definisi reflektif dan impulsif, terdapat dua aspek penting 

yang harus diperhatikan dalam pengukuran reflektif dan impulsif yaitu waktu 

yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah/soal (t) dan banyaknya jawaban 

benar siswa atau banyaknya jawaban salah siswa(f). 
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3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Tes 

Dalam penelitian ini digunakan tes MFFT dan tes pemecahan masalah 

matematika. Pemberian tes MFFT ini bertujuan untuk pengelompokan dan 

pemilihan subyek penelitian. Sedangkan tes pemecahan masalah 

matematika digunakan untuk mendapatkan data dalam memecahkan 

masalah matematika berdasarkan gaya kognitif reflektif dan impulsif. 

Subyek diberi lembar soal untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang 

dipikirkan. Dari hasil pekerjaan subyek itulah dipakai sebagai data untuk 

menjadi dasar pelaksanaan wawancara. 

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memverifikasi data hasil tes 

pemecahan masalah matematika dan mengetahui lebih jelas tentang 

pemecahan masalah matematika subyek yang tidak bisa diungkapkan 

dengan tulisan. Proses wawancara direkam dengan media audio-visual 

sehingga peneliti bisa mendengarkan dan melihat hasil wawancara 

berulang-ulang untuk keperluan analisis data. Wawancara pada penelitian 

ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu kalimat pertanyaan 

wawancara yang diajukan disesuaikan dengan kondisi subjek penelitian, 

tetapi mengandung isi permasalahan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Wawancara dilakukan kepada subyek terpilih setelah keempat subyek 

terpilih mengerjakan soal tes pemecahan masalah matematika. Hal ini 
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dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes pemecahan 

masalah matematika. Peneliti sebagai instrumen utama harus melakukan 

wawancara secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan wawancara dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Perkenalan antara peneliti dan siswa yang akan diwawancarai 

b. Siswa diminta membaca soal pemecahan masalah matematika yang 

diberikan dengan cermat. 

c. Siswa diwawancarai berdasarkan jawaban yang sudah dikerjakan 

pada saat tes tulis. 

d. Pada saat mewawancarai, peneliti melakukan pengamatan dan 

membuat catatan-catatan untuk mendapatkan data tentang aspek-

aspek pemecahan masalah matematika siswa. 

e. Sebelum wawancara siswa diberi tahu bahwa wawancara ini tidak 

mempengaruhi nilai mata pelajaran matematika di sekolah sehingga 

siswa dapat mengemukakan pendapat tanpa adanya tekanan. 

3.6.3 Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Soal Tes Pemecahan Masalah Matematika 

Soal tes ini digunakan untuk mengetahui pemecahan masalah 

matematika siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

2. Lembar MFFT (Matching Familiar Figure Test)  
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Matching Familiar Figure Test (MFFT) adalah tes yang diadaptasi 

dari hasil pengembangan Kagan. Dalam penelitian ini 

menggunakan MFFT yang sudah dimodifikasi Warli yang 

diadaptasi dari Jeromi Kagan yang sudah valid, reliabel dan layak 

digunakan. Tes ini digunakan untuk menentukan subyek penelitian 

yang bergaya kognitif reflektif dan impulsif 

3. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara penelitian ini berupa pertanyaan pertanyaan 

yang akan diajukan peneliti pada subyek penelitian dengan tujuan 

pemecahan masalah matematika berdasarkan tahapan-tahapan 

pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polya. Pertanyaan-

pertanyaan yang disusun berdasarkan pada indikator-indikator 

pemecahan masalah matematika yang dibuat oleh peneliti. 

Pedoman wawancara ini sebelum digunakan terlebih dahulu 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan divalidasi oleh dua 

dosen matematika dan satu guru matematika. 

3.6.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan terbatas pada apa yang direkomendasikan siswa 

(baik lisan maupun tulisan). Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam 

penelitian ini adalah analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan 

Model Miles dan Huberman, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/ verification. Namun, sebelum mereduksi data, data yang masih 

berbentuk verbal, akan di transkrip terlebih dahulu agar memudahkan dalam 
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analisis. Berikut ini model interaktif dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman yang dikutip Sugiyono (2014: 92). Dalam penelitian ini diperoleh data 

yang meliputi data hasil tes gaya kognitif MFFT, data tes pemecahan masalah dan 

data hasil wawancara. 

3.6.4.1 Mereduksi Data 

Mereduksi data yang akan dilakukan dalam hal ini yaitu melakukan kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting dan membuang yang tidak perlu terhadap data yang telah dikumpulkan. 

Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Semua informasi 

data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, selanjutnya direduksi untuk 

memperoleh data yang diperlukan untuk proses analisis dan membuang data yang 

tidak mendukung proses analisis. 

3.6.4.2 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, dan lain-lain. Melalui penyajian data, 

data akan  terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah untuk dipahami. 

Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam hal 

ini peneliti akan menyajikan hasil perolehan skor analisis ke dalam tabel, agar 

mempermudah pembaca dalam memahaminya. 
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3.6.4.3 Membuat Kesimpulan 

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. 

3.6.5 Keabsahan Data 

Setelah data dianalisis, selanjutnya peneliti memeriksa keabsahan data 

yang telah didapatkan. keabsahan data menurut Moleong (2013: 320)  adalah 

bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar; 

(2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan (3) memperbolehkan 

keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan 

kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusanya. Selanjutnya Moleong (2013: 

327), 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.  

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 
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yangtelah ada (Sugiyono, 2013: 327). Penelitian ini menggunakan triangulasi 

teknik dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Peneliti mengumpulkan data dari observasi, wawancara mendalam dan 

tes dari sumber data yang sama yaitu subjek penelitian.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 15 Semarang yang beralamat di 

Jalan Supriyadi No. 72 Semarang pada tanggal 18 April 2016 s/d 2 Mei 2016. 

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada dua kelompok sampel. Perlakuan 

yang diberikan pada kelompok eksperimen adalah dengan menerapkan 

pembelajaran dengan model PBL, sedangkan pada kelompok kontrol adalah 

dengan menerapkan pembelajaran dengan model STAD yang biasa digunakan 

oleh guru pamong. Banyaknya pertemuan pembelajaran dalam kelompok 

eksperimen adalah empat kali pertemuan dengan rincian sekali pertemuan Pre 

Tes, dua kali pembelajaran, dan sekali pertemuan Post Tes. Sedangkan banyak 

pertemuan untuk kelompok kontrol adalah 3 kali pertemuan dengan rincian dua 

kali pembelajaran, dan sekali pertemuan Post Tes. 

Pertemuan pertama pada kelompok eksperimen dilaksanakan pada tanggal 

19 April 2016. Pada pertemuan pertama siswa diberikan soal pre tes guna untuk 

mengetahui data kemampuan pemecahan masalah siswa sebelum diberi perlakuan. 

Pertemuan kedua pada kelompok eksperimen diaksanakan pada tanggal 22 April 

2016. Pada pertemuan kedua siswa sudah memahami dan mengerti tentang materi 

prasyarat sebelum memulai pembelajaran, hal ini terlihat ketika siswa menjawab 

pertanyaan dari guru mengenai materi prasyarat yang diberikan. Pada saat 

pembelajaran siswa menunjukan kerjasama dan karakter percaya diri yang baik, 

hal ini terlihat ketika siswa antusias dalam mengerjakan LKS tentang luas 
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permukaan prisma. Kerajasama yang diakukan siswa terlihat pada saat siswa 

mengerjakan masalah-masalah yang ada di LKS. Siswa berdiskusi dengan baik, 

tenang dan saling memberikan masukan hal ini membuat suasana pembelajaran 

menjadi menyenangkan. Pada saat diskusi, beberapa siswa sudah berani untuk 

menampilkan hasil diskusi didepan kelas hal ini menunjukan rasa percaya diri 

siswa sangat baik. Diakhir pembelajaran siswa sudah bisa menarik kesimpulan 

dari pembelajaran mereka pada pertemuan kedua. Ketika siswa diberikan kuis, 

hasil rata-rata nilai kuis siswa sangat memuaskan yaitu 90,75 dengan nilai 

terendah 80 dan tertinggi 100. Tidak lupa siswa diberikan PR tentang 

pembelajaran yang sudah diberikan. 

Pertemuan ketiga pada kelompok eksperimen diaksanakan pada tanggal 26 

April 2016. Pada pertemuan ketiga siswa sudah memahami dan mengerti tentang 

materi prasyarat sebelum memulai pembelajaran, hal ini terlihat ketika siswa 

menjawab pertanyaan dari guru mengenai materi prasyarat yang diberikan. Pada 

saat pembelajaran siswa menunjukan kerjasama dan karakter percaya diri yang 

baik, hal ini terlihat ketika siswa antusias dalam mengerjakan LKS tentang luas 

permukaan limas. Kerajasama yang diakukan siswa terlihat pada saat siswa 

mengerjakan masalah-masalah yang ada di LKS. Siswa berdiskusi dengan baik, 

tenang dan saling memberikan masukan hal ini membuat suasana pembelajaran 

menjadi menyenangkan. Pada saat diskusi, beberapa siswa sudah berani untuk 

menampilkan hasil diskusi didepan kelas hal ini menunjukan rasa percaya diri 

siswa sangat baik. Diakhir pembelajaran siswa sudah bisa menarik kesimpulan 

dari pembelajaran mereka pada pertemuan ketiga. Ketika siswa diberikan kuis, 
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hasil rata-rata nilai kuis siswa sangat memuaskan yaitu 92,25 dengan nilai 

terendah 80 dan tertinggi 100. Tidak lupa siswa diberikan PR tentang 

pembelajaran yang sudah diberikan. 

Pertemuan keempat pada kelompok eksperimen dilaksanakan pada tanggal 

29 April 2016. Pada pertemuan keempat siswa diberikan soal post tes guna untuk 

mengetahui data kemampuan pemecahan masalah siswa setelah diberi perlakuan. 

Pertemuan pertama pada kelompok kontrol dilaksanakan pada tanggal 22 

April 2016. Pada pertemuan pertama ini siswa sudah memahami dan mengerti 

tentang materi prasyarat sebelum memulai pembelajaran, hal ini terlihat ketika 

siswa menjawab pertanyaan dari guru mengenai materi prasyarat yang diberikan. 

Pada saat pembelajaran siswa menunjukan kerjasama dan karakter percaya diri 

yang baik, hal ini terlihat ketika siswa antusias dalam mengerjakan LKS tentang 

luas permukaan prisma. Kerajasama yang diakukan siswa terlihat pada saat siswa 

mengerjakan masalah-masalah yang ada di LKS. Siswa berdiskusi dengan baik, 

tenang dan saling memberikan masukan hal ini membuat suasana pembelajaran 

menjadi menyenangkan. Pada saat diskusi, beberapa siswa sudah berani untuk 

menampilkan hasil diskusi didepan kelas hal ini menunjukan rasa percaya diri 

siswa sangat baik. Diakhir pembelajaran siswa sudah bisa menarik kesimpulan 

dari pembelajaran mereka pada pertemuan pertama. Ketika siswa diberikan kuis, 

hasil rata-rata nilai kuis siswa sangat memuaskan yaitu 87,5 dengan nilai terendah 

80 dan tertinggi 100. Tidak lupa siswa diberikan PR tentang pembelajaran yang 

sudah diberikan. 
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Pertemuan kedua pada kelompok kontrol dilaksanakan pada tanggal 23 

April 2016. Pada pertemuan kedua ini siswa sudah memahami dan mengerti 

tentang materi prasyarat sebelum memulai pembelajaran, hal ini terlihat ketika 

siswa menjawab pertanyaan dari guru mengenai materi prasyarat yang diberikan. 

Pada saat pembelajaran siswa menunjukan kerjasama dan karakter percaya diri 

yang baik, hal ini terlihat ketika siswa antusias dalam mengerjakan LKS tentang 

luas permukaan limas. Kerajasama yang diakukan siswa terlihat pada saat siswa 

mengerjakan masalah-masalah yang ada di LKS. Siswa berdiskusi dengan baik, 

tenang dan saling memberikan masukan hal ini membuat suasana pembelajaran 

menjadi menyenangkan. Pada saat diskusi, beberapa siswa sudah berani untuk 

menampilkan hasil diskusi didepan kelas hal ini menunjukan rasa percaya diri 

siswa sangat baik. Diakhir pembelajaran siswa sudah bisa menarik kesimpulan 

dari pembelajaran mereka pada pertemuan kedua. Ketika siswa diberikan kuis, 

hasil rata-rata nilai kuis siswa sangat memuaskan yaitu 90,5 dengan nilai terendah 

80 dan tertinggi 100. Tidak lupa siswa diberikan PR tentang pembelajaran yang 

sudah diberikan. 

Pertemuan ketiga pada kelompok kontrol dilaksanakan pada tanggal 29 

April 2016. Pada pertemuan ketiga siswa diberikan soal post tes guna untuk 

mengetahui data kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sudah cukup memuaskan walaupun masih ada 

beberapa siswa yang nilainya dibawah KKM. Wawancara untuk melihat 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelompok eksperimen bergaya 
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kognitif reflektif dan bergaya kognitif impulsif dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 

2016. Wawancara dilaksanakan dengan baik dan benar, siswa bisa diajak 

kerjasama dengan menjawab pertanyaan dari peneliti dengan baik dan benar. 

4.2 Hasil Penelitian Data Kemampuan Pemecahan Masalah 

Setelah melaksanakan pembelajaran dan melakukan tes kemampuan 

pemecahan masalah kepada siswa diperoleh data kemampuan pemecahan masalah 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil penelitian yang diuraikan 

dalam bab ini adalah data kemampuan pemecahan masalah siswa selanjutnya data 

dianalisis untuk mendapatkan simpulan. Sebelum data dianalisis,  peneliti 

melakukan uji persyaratan data. Kemudian uji hipotesis menggunakan data 

kemampuan pemecahan masalah siswa dan data hasil observasi. 

Pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki jumlah siswa 

yang sama yaitu 32 siswa. Kemudian rataan hitung hasil kemampuan pemecahan 

masalah siswa kelompok eksperimen adalah 83,4375 sedangkan rataan hitung dari 

siswa kelompok kontrol adalah 78,5. Artinya bahwa rataan keompok ekperimen 

lebih dari kelompok kontrol.  

4.2.1 Uji Persyaratan Analisis Data 

Uji Persyaratan analisis data dilakukan untuk menentukan statistika yang 

akan digunakan dalam uji hipotesis. Uji persyaratan analisis data yang digunakan 

adalah menguji normalitas dan menguji Kesamaan Dua Varians nilai post tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 
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4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah  sampel penelitian 

yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software SPSS 17.0. 

Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai berikut: 

𝐻 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima 𝐻  jika nilai  𝑖𝑔      . 

Hasil output uji normalitas data Tes kemampuan pemecahan masalah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol  dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut 

Tabel 4.1 Hasil Output Uji Normalitas Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Hasil 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .080 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .860 

Asymp. Sig. (2-tailed) .450 

 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

data untuk nilai  𝑖𝑔        Jelas nilai Sig. > 0,05 sehingga 𝐻  diterima. Artinya 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian 

dilanjutkan dengan uji Kesamaan Dua Varians. 
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4.2.1.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji Kesamaan dua varians dilakukan untuk menyelidiki apakah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai varians yang sama atau tidak. Uji 

kesamaan dua varians yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Levene 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 :    
    

     (kedua varians data sama) 

H1 :   
    

      (kedua varians data tidak sama) 

Kriteria dalam uji kesamaan dua varians ini adalah terima 𝐻  jika nilai  𝑖𝑔  

    . Hasil output uji kesamaan dua varians data tes kemampuan pemecahan 

masalah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol  dapat dilihat pada Tabel 

4.2. berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Output Uji Kesamaan Dua Varians Data  Tes Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.400 1 62 .530 

 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

nilai  𝑖𝑔       . Jelas Sig. = 0,530 > 0,05 sehingga 𝐻  diterima. Artinya kedua 

varians data sama. 
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4.2.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.2.1 Uji Hipotesis 1  

Uji hipotesis 1 adalah kemampuan pemecahan masalah siswa pada model 

PBL dapat mencapai ketuntasan klasikal. Uji ketuntasan belajar dilakukan untuk 

menguji apakah kemampuan pemecahan masalah siswa pada kelompok 

eksperimen materi prisma dan limas dengan model pembelajaran PBL dapat 

mencapai ketuntasan belajar. Uji ketuntasan belajar menggunakan uji proporsi 

pihak kanan dengan hipotesis yang diuji sebagai berikut. Pada penelitian ini, 

pembelajaran dikatakan efektif apabila proporsi siswa yang mencapai kriteria 

ketuntasan minimal lebih dari 74,5% dengan nilai KKM yang ditentukan yaitu 75. 

Nilai ini sesuai dengan KKM yang ditentukan oleh puhak SMP Negeri 15 

Semarang. 

𝐻 :         (proporsi siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL 

yang memperoleh nilai   75 kurang dari atau sama dengan 74,5%). 

𝐻 :         (proporsi siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL yang 

memperoleh nilai   75 lebih dari 74,5%). 

Dari hasil penghitungan diperoleh              dan                  . 

Karena                          , maka 𝐻  ditolak. Artinya, siswa yang 

menggunakan model pembelajaran PBL telah mencapai ketuntasan belajar. 

Perhitungan uji proporsi dapat dilihat pada lampiran 24 . 

4.2.2.2 Uji Hipotesis 2  

Uji hipotesis 2 ini adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model PBL. Pada uji hipotesis ini 
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sebelum mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah peneliti 

menguji terlebih dahulu apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest 

dan postest pada kelompok eksperimen. Dari hasil penghitungan diperoleh 

𝑡                dan dk= 32-1=31 𝑡      𝑡          . Karena 𝑡       

𝑡                    , maka 𝐻  ditolak. Artinya, ada perbedaan yang 

signifikan antara hasil pretest dan hasil post test kelompok eksperimen untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 25. 

Setelah diketahui terdapat perbedaan yang signifikan kemudian peneliti 

menggunkan kriteria gain ternormalisasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa kelompok eksperimen 

meningkat.  

Rumus gain ternormalisasi dalam (Hake, 1998) yang dapat digunakan 

adalah sebagai berikut. 

⟨𝑔⟩  
 ⟨  ⟩  ⟨  ⟩

     ⟨  ⟩
  

⟨𝑔⟩  
              

          
         

Berdasarkan kriteria gain ternormalisasi 0,5656 berada pada interval      ⟨ ⟩ 

     yang artinya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelompok eksperimen tergolong sedang. 

4.2.2.3 Uji Hipotesis 3  

Uji hipotesis 3 adalah rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan 

model PBL lebih tinggi dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan 
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model pembelajaran STAD. Uji perbedaan rata-rata dimaksudkan untuk 

menentukan apakah kelompok sampel memiliki rata-rata yang sama atau tidak 

secara statistik. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐻 :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model 

pembelajaran PBL kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD) 

𝐻 :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model 

pembelajaran PBL lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran STAD). 

Dari hasil penghitungan diperoleh 𝑡           . Untuk  𝑘  (𝑛  𝑛   )  

           diperoleh harga 𝑡      𝑡(    )(  )      . Karena 𝑡       

     𝑡           maka 𝐻  ditolak. Hal ini berarti rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran PBL lebih dari rata-rata 

kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26.  

4.2.2.4 Hasil Analisis Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Dengan Model 

PBL 

Respon siswa terhadap pembelajaran dengan model PBL digunakan untuk 

menganalisis respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran model PBL dapat 

dikategorikan baik. Hasil rata – rata skor total skor angket respon siswa kelompok 

eksperimen adalah 84,25. 

Mengitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi,  

Penilaian : 
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     : 
     

   
         = 84,25 % 

Berdasarkan kategori angket respon siswa  84,25 % berada pada interval      

x      yang artinya respon siswa terhadap model pembelajaran PBL dapat 

dikategorikan baik. Perhitungan selengkapnya dapati dilihat pada lampiran 27. 

4.2.2.4 Hasil Analisis Aktivitas Siswa Terhadap Pembelajaran Dengan Model 

PBL 

Analisis pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk menganalisis 

aktivitas siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan model PBL dapat 

dikategorikan baik.  

Penilaian : 
                   

   
         

     : 
  

   
         = 92 % 

Berdasarkan kategori lembar pengamatan aktivitas siswa  92 % berada pada 

interval      x       yang artinya aktivitas siswa terhadap model 

pembelajaran PBL dapat dikategorikan sangat baik. Perhitungan selengkapnya 

dapati dilihat pada lampiran 28. 

4.3 Hasil Penelitian Kemampuan Pemecahan Masalah ditinjau dari Gaya 

Kognitif. 

4.3.1 Pelaksanaan Pengisian Angket Gaya Kognitif 

Pengukuran gaya kognitif dilaksanakan di kelas VIII D selama 3 hari pada 

tanggal 18 April 2016 – 20 April 2016. Setelah pengukuran gaya kognitif selama 

3 hari peneliti mendapatkan deskripsi yaitu jumlah siswa impulsif 11 siswa 
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(34.375%), jumlah siswa reflektif 13 siswa (40.625%), jumlah siswa slow-

inaccurate 4 siswa (12,5 %), sedangkan siswa fast-accurate 4 siswa (12.5%). Hal 

ini menunjukkan bahwa proporsi siswa yang memiliki karakteristik reflektif atau 

impulsif (75%) lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki 

karakteristik cepat dan tepat/akurat dalam menjawab atau lambat dan kurang 

tepat/kurang akurat dalam menjawab, yaitu 25%. Hasil ini sesuai dengan beberapa 

peneliti sebelumnya, Penelitian Rozencwajg & Corroyer dalam Warli (2009) 

menemukan proporsi anak impulsif-reflektif sebesar 76,2% dan Penelitian 

Purnomo (2015) menemukan proporsi siswa karakteristik reflektif dan impulsif 

adalah 71,875%. Hasil pengelompokan kognitif dapat dilihat pada lampiran 31. 

4.3.2 Penentuan Subyek  Gaya Kognitif Reflektif dan Impulsif 

Pada penelitian ini dipilih 2 subjek penelitian di tiap gaya kognitif reflektif 

dan impulsif. Subjek yang terpilih untuk penelitian ini adalah E-16, E-08, E-15 

dan E-18. Pemilihan subjek ini juga berdasarkan hasil rekomendasi dari guru 

pamong serta melihat dari kegiatan siswa dikelas dan keaktifan siswa. Untuk 

subjek gaya kognitif reflektif yaitu E-16 dan E-08 sedangkan untuk subjek gaya 

kognitif impulsif yaitu E-15 dan E-18. Data selengkapnya dapat dilihat dalam 

lampiran 32. 

4.3.3 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah siswa ditinjau dari Gaya 

Kognitif 

Pada penelitian ini analisis data kemampuan pemecahan masalah 

dibedakan menjadi 2 yaitu analisis kemampuan pemecahan masalah pada subjek 

gaya kognitif reflektif dan pada subjek gaya kognitif impulsif. 
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4.3.3.1 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa ditinjau dari Gaya 

Kognitif Reflektif  

1. Subjek Penelitian Siswa Reflektif E-16 

a. Hasil pekerjaan tes kemampuan pemecahan masalah 

  Kemampuan pemecahan masalah subjek E-16, mempunyai 

kecenderungan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil pekerjaan 

tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada soal nomor 1 dan 5. 

 

 
Gambar 4.1 Jawaban Subjek E-16 pada soal nomor 1 
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  Berdasarkan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 tentang hasil pekerjaan 

siswa dan dengan membandingkan dengan kunci jawaban yang dapat 

dilihat pada lampiran 18. Pada pekerjaan siswa tersebut siswa mampu 

menuliskan apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan pada 

soal hal ini selaras dengan konsep memahami masalah.  

 Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rencana penyelesaian. Pada pekerjaan siswa diatas 

menentukan rencana penyelesaian dapat dilihat dengan siswa menentukan 

langkah-langkah pemyelesaian pada saat mengerjakan pekerjaannya.  

 Langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah. Melaksanakan rencana pada prinsipnya adalah menyelesaiakan 

masalah. Penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh siswa menggunakan 

rumus luas permukaan prisma. Pada soal nomor 1 terlihat sebelum siswa 

menggunakan rumus tersebut siswa mencari unsur - unsur yang belum 

Gambar 4.2 Jawaban Subjek E-16 pada soal nomor 5 
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diketahui. Pada permasalahan diatas unsur yang belum diketahui adalah 

sisi segitiga, dengan bantuan teorema phytagoras diperoleh sisi miring 

segitiga adalah 2 cm. Setelah itu siswa mencari keliling dan luas alas 

bangun tersebut untuk melengkapi unsur – unsur yang belum diketahui. 

Kemudian setelah unsur-unsur lengkap siswa mensubtitusikannya kedalam 

rumus luas permukaan prisma, diperoleh luas permukaan prisma adalah 

23,04  𝑚 . Pada soal nomor 5 siswa mensubtitusikan luas permukaan 

limas yaitu 360  𝑚  dan sisi alas adalah 10 cm kedalam rumus luas 

permukaan limas sehingga diperoleh sisi tegak limas adalah 13 cm. 

  Tahap yang terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh. Pada tahap ini siswa tidak menuliskan bagaimana cara siswa 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

b. Hasil Wawancara 

  Berdasarkan hasil wawancara subjek E-16 diatas siswa sudah 

memahami masalah dengan mengetahui dengan jelas apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan pada soal, siswa juga sudah mengerti cara 

penyelesaiannya dengan dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian 

dan siswa juga sudah mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Tidak 

lupa siswa selalu mengecek hasil pekerjaannya. Hasil wawancara dapat 

dilihat pada lampiran 

c. Triangulasi 

  Setelah didapat analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

subjek E-16 dan analisis data wawancara subjek E-16, selanjutnya 
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dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid tidaknya data diperoleh. 

Pada data hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan data 

wawancaranya, diketahui bahwa siswa memiliki kecenderungan jawaban 

yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan data tersebut valid.  

  Berdasarkan hasil data siswa wawancara dan pekerjaan siswa. 

Siswa sudah mampu memahami masalah dengan baik, kemudian siswa 

melakukan perencanaan masalah dan mampu untuk menyelesaikannya. 

Tidak lupa siswa mengecek kembali hasil pekerjaannya. 

2. Subjek Penelitian Siswa Reflektif E-08 

a. Hasil pekerjaan tes kemampuan pemecahan masalah  

  Kemampuan pemecahan masalah subjek E-08, mempunyai 

kecenderungan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada nomor 1 dan 4. 

 

 
Gambar 4.3 Jawaban Subjek E-08 pada soal nomor 1 
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Kemampuan pemecahan masalah subjek E-08, mempunyai 

kecenderungan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah siswa pada nomor 1 dan 4. 

Berdasarkan Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 tentang hasil pekerjaan 

siswa dan dengan membandingkan dengan kunci jawaban yang dapat 

dilihat pada lampiran 18. Pada pekerjaan siswa tersebut siswa mampu 

menuliskan apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan pada 

soal hal ini selaras dengan konsep memahami masalah.  

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rencana penyelesaian. Pada pekerjaan siswa diatas 

menentukan rencana penyelesaian dapat dilihat dengan siswa menentukan 

langkah-langkah pemyelesaian pada saat mengerjakan pekerjaannya.  

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah. Melaksanakan rencana pada prinsipnya adalah menyelesaiakan 

masalah. Penyelesaian masalah pada nomor 1 yang dikerjakan oleh siswa 

Gambar 4.4 Jawaban Subjek E-08 pada soal nomor 4 
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menggunakan rumus luas permukaan prisma. Terlihat sebelum siswa 

menggunakan rumus tersebut siswa mencari unsur - unsur yang belum 

diketahui, yaitu mencari luas alas terlebih dahulu kemudian mencari sisi 

miring sgitiga tersebut dengan teorema phytagoras untuk menentukan 

keliling segitiga didapat sisi miring segitiga adalah 2 cm dan keliling 

segitiga adalah 6,4 cm. Setelah unsur-unsur lengkap siswa 

mensubtitusikannya kedalam rumus luas permukaan prisma, sehingga 

diperoleh luas permukaan prisma adalah 23,04  𝑚 . Sedangkan pada 

nomor 4 siswa mencari panjang sisi tegak segitiga dengan menggunakan 

teorema phytagoras diperoleh c = 5, karena yang diminta hanya luas atap 

jadi luas permukaan limas tanpa alas. Alas berbentuk persegi jadi 

menggunakan rumus 4 x Luas segitiga. Diperoleh luas atap adalah 80 𝑚 . 

Tahap yang terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh. Pada tahap ini siswa tidak menuliskan bagaimana cara siswa 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

b. Hasil Wawancara  

Berdasarkan hasil wawancara subjek E-08 siswa sudah memahami 

masalah dengan mengetahui dengan jelas apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada soal, siswa juga sudah mengerti cara penyelesaiannya 

dengan dapat menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dan siswa juga 

sudah mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Tidak lupa siswa 

selalu mengecek hasil pekerjaannya. Hasil wawancara dapat dilihat pada 

lampiran 
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c. Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

subjek E-08 dan analisis data wawancara subjek E-08, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid tidaknya data diperoleh. 

Pada data hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan data 

wawancaranya, diketahui bahwa siswa memiliki kecenderungan jawaban 

yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan data tersebut valid.  

Berdasarkan hasil data siswa wawancara dan pekerjaan siswa. 

Siswa sudah mampu memahami masalah dengan baik, kemudian siswa 

melakukan perencanaan masalah dan mampu untuk menyelesaikannya. 

Tidak lupa siswa mengecek kembali hasil pekerjaannya. 

4.3.3.2 Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa ditinjau dari Gaya 

Kognitif Impulsif 

1. Subjek Penelitian Siswa Impulsif E-15 

a. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

  Hasil tes kemampuan pemecahan masalah subjek E-15 pada soal 

pemecahan masalah nomor 3 dan 4.  
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Berdasarkan Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 tentang hasil pekerjaan 

siswa dan dengan membandingkan dengan kunci jawaban yang dapat 

dilihat pada lampiran 18. Pada pekerjaan siswa tersebut siswa mampu 

menuliskan apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan pada 

soal hal ini selaras dengan konsep memahami masalah.   

Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rencana penyelesaian. Pada pekerjaan siswa diatas 

Gambar 4.5 Jawaban Subjek E-15 pada soal nomor 3 

Gambar 4.6 Jawaban Subjek E-15 pada soal nomor 4 
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menentukan rencana penyelesaian dapat dilihat dari siswa dapat mencari 

hubungan antara apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada saat 

mengerjakan pekerjaannya. Pada soal nomor 3, sebelum mengerjakan soal 

siswa memisalkan panjang alas yaitu 20 cm. 

Langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah. Melaksanakan rencana pada prinsipnya adalah menyelesaiakan 

masalah. Pada soal nomor 3 penyelesaian masalah yang dikerjakan oleh 

siswa sudah cukup baik, siswa menggunakan rumus luas permukaan limas 

untuk menentukan ukuran panjang dan lebar alas limas yang berbentuk 

persegi panjang.  Pada soal nomor 4 siswa sudah melakukan dengan 

lumayan baik mencari sisi tegak terlebih dahulu lalu mensubtitusikannya 

kedalam rumus luas permukaan limas tetapi pada saat menyelesaikan 

masalah pada soal nomor 3 dan 4 siswa cenderung mengerjakannya 

dengan tidak tepat dan menyebabkan jawaban cenderung salah. 

Tahap yang terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh. Pada tahap ini siswa tidak menuliskan bagaimana cara siswa 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

b. Hasil Wawancara 

  Berdasarkan hasil wawancara siswa sudah memahami masalah 

serta mengerti rencana penyelesaiannya tetapi pada saat menyelesaikan 

masalah pada soal nomor 3 dan 4 siswa cenderung mengerjakannya 

dengan tidak tepat dan siswa masih merasa ragu-ragu dalam menjelaskan 

hasil pekerjaannya. Pada tahap memeriksa jawaban siswa tidak mengecek 
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hasil jawaban yang sudah dikerjakan. Hal ini terlihat dari penggalan 

wawancara siswa pada soal nomor  4 sebagai berikut : 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek 

jawaban yang kamu buat ? 

S:sepertinya tidak pak 

 Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

c. Triangulasi 

  Setelah didapat analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

subjek E-15 dan analisis data wawancara subjek E-15, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid tidaknya data diperoleh. 

Pada data hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan data 

wawancaranya, diketahui bahwa siswa memiliki kecenderungan jawaban 

yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan data tersebut valid.  

  Berdasarkan hasil data siswa wawancara dan pekerjaan siswa. 

Siswa sudah mampu memahami masalah dengan baik, kemudian siswa 

melakukan perencanaan masalah tetapi pada tahap menyelesaikan masalah 

pada soal pemecahan masalah nomor 3 dan 4 siswa cenderung 

mengerjakannya dengan tidak tepat dan menyebabkan jawaban cenderung 

salah. Dilihat dari hasil wawancara siswa juga cenderung tidak mengecek 

hasil pekerjaannya. 

2. Subjek Penelitian Siswa Impulsif E-18 

b. Hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

  Hasil tes kemampuan pemecahan masalah subjek E-18 pada soal 

pemecahan masalah nomor 1 dan 4. 
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  Berdasarkan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 tentang hasil pekerjaan 

siswa dan dengan membandingkan dengan kunci jawaban yang dapat 

dilihat pada lampiran 18. Pada pekerjaan siswa tersebut siswa mampu 

menuliskan apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan pada 

soal hal ini selaras dengan konsep memahami masalah.  

 Setelah memahami masalah, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan rencana penyelesaian. Pada soal nomor 1 dan 4 siswa 

sebenarnya sudah merencanakannya dengan baik tapi pada saat tahap 

Gambar 4.7 Jawaban Subjek E-18 pada soal nomor 1 

Gambar 4.8 Jawaban Subjek E-18 pada soal nomor 4 
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menyelesaikan masalah pada soal tersebut siswa cenderung 

mengerjakannya dengan tidak tepat dan menyebabkan jawaban cenderung 

salah.  

  Tahap yang terakhir yaitu memeriksa kembali jawaban yang 

diperoleh. Pada tahap ini siswa tidak menuliskan bagaimana cara siswa 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh. 

c. Hasil wawancara 

  Berdasarkan hasil wawancara siswa sudah memahami masalah 

serta mengerti rencana penyelesaiannya tetapi pada saat menyelesaikan 

masalah ketika siswa diminta untuk menjelaskan hasil pekerjaannya siswa  

masih terlihat bingung dan susah dalam menjelaskan hasil yang 

dikerjakannya. Pada tahap memeriksa jawaban siswa tidak mengecek hasil 

jawaban yang sudah dikerjakan. Hal ini terlihat dari penggalan wawancara 

siswa pada soal nomor  1 sebagai berikut : 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek 

jawaban yang kamu buat ? 

S: tidak pak 

 Hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

d. Triangulasi 

  Setelah didapat analisis hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

subjek E-18 dan analisis data wawancara subjek E-18, selanjutnya 

dilakukan perbandingan untuk mengetahui valid tidaknya data diperoleh. 

Pada data hasil tes kemampuan pemecahan masalah dan data 



90 
 

wawancaranya, diketahui bahwa siswa memiliki kecenderungan jawaban 

yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan data tersebut valid.  

  Berdasarkan hasil data siswa wawancara dan pekerjaan siswa. 

Siswa sudah mampu memahami masalah dengan baik, kemudian siswa 

melakukan perencanaan masalah tetapi pada tahap menyelesaikan masalah 

pada soal pemecahan masalah nomor 1 dan 4 siswa cenderung 

mengerjakannya dengan tidak tepat dan menyebabkan jawaban cenderung 

salah. Dilihat dari hasil wawancara siswa juga cenderung tidak mengecek 

hasil pekerjaannya. 

 Berdasarkan analisis data dan hasil tes kemampuan pemecahan masalah, 

dapat dibuat persentase hasil pemecahan masalah siswa bergaya kognitif reflektif 

dan impulsif berdasarkan langkah-langkah Polya untuk mendukung data kualitatif, 

pada tahap memahami masalah siswa bergaya kognitif reflektif dan impulsif 

cenderung mempunyai pemahaman masalah yang tinggi yaitu 100% pada tahap 

merencanakan permasalahan siswa siswa bergaya kognitif reflektif dan impulsif 

sudah melakukan dengan baik yaitu dengan presentase masing-masing 100% dan 

93%. Pada tahap melaksanakan rencana siswa reflektif sudah melakukannya 

dengan baik yaitu 92% sedangkan siswa reflektif hanya 78%. Tahap terakhir yaitu 

tahap memeriksa kembali jawaban presentasi siswa bergaya kognitif reflektif 

yaitu 80% sedangkan siswa bergaya kognitif impulsif yaitu 40%. Untuk 

perhitungan skor masing-masing subjek pada tahapan Polya dapat dilihat pada 

lampiran 37. 
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4.4 Pembahasan 

4.4.1 Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Model PBL 

Hasil analisis data tes kemampuan pemecahan masalah menunjukan 

bahwa skor kemampuan pemecahan masalah siswa kelas eksperimen mencapai 

KKM yang ditentukan oleh peneliti yaitu 75. Berdasarkan uji proporsi, kelompok 

eksperimen juga mencapai ketuntasan belajar secara klasikal pada tes kemampuan 

pemecahan masalah yaitu sebesar 90,6%.  

Hasil tersebut diperoleh karena pembelajaran menggunakan model PBL 

dapat membantu siswa dalam memahami masalah-masalah konstekstual sehingga 

dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu pada model 

PBL siswa dituntut untuk bisa memahami permasalahan sendiri dan guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator sehingga dapat membantu siswa dalam proses 

pemecahan masalah serta dapat mmelatih kemampuan pemecahan masalahnya 

melalui permasalahan yang ada di LKS. Siswa juga sudah terbiasa melakukan 

kegiatan pemecahan masalah melalui tes formatif/kuis yang diberikan oleh 

peneliti diakhir pembelajaran dan melalui tugas rumah/PR. Pada saat diskusi 

kelompok siswa terlihat begitu antusias dalam bertanya dan mengerjakan. Selain 

itu diskusi yang dilakukan oleh siswa memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

melakukan interaksi, bertukar pikiran, dan saling membantu dalam menyelesaikan 

permasalahan. Diakhir diskusi salah satu siswa dengan percaya diri berani 

memaparkan hasil jawaban kelompok mereka didepan kelas dan siswa lain 

menanggapi hasil paparan siswa tersebut. 
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Hasil tersebut juga didukung oleh hasil uji hipotesis III yang menyatakan 

bahwa  rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan model PBL lebih tinggi 

dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah dengan model pembelajaran 

STAD. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan pemecahan 

masalah kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Hal ini 

terjadi karena dalam pelaksanaannya siswa lebih dihadapkan pada penalaran 

masalah yang nyata atau kongkret yang membat siswa menjadi lebih tertarik 

dalam pembelajaran. Pemahaman masalah berdasarkan permasalahan dunia nyata 

membuat siswa dapat menganalisis dan memahami masalah-masalah pemecahan 

masalah. Faktor lain yang mendukung adalah respon siswa dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran dengan model PBL  termasuk kedalam kategori baik. 

Hal ini sesuai dengan penelitian dari Amalludin (2015) yang menyatakan 

bahwa hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa dengan menggunakan 

model PBL berbantu Fun Math Book mencapai ketuntasan klasikal sebesar lebih 

dari 75%. Ika Indrinawati (2014) yang meneliti tentang Studi Komparasi Hasil 

Belajar Siswa Menggunakan Model PBL dan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa hasil belajar siswa 

akuntansi yang menggunakan model PBL lebih tinggi dibanding dengan hasil 

belajar siswa akuntansi dengan model pebelajaran model STAD.  

4.4.2 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Model PBL 

Ditinjau dari gaya Kognitif 

Setelah dilakukan analisis data dari data tes kemampuan pemecahan 

masalah, data wawancara dan triangulasi. Berikut adalah hasil analisis 
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kemampuan pemecahan masalah dengan model PBL ditinjau dari gaya kognitif 

reflektif dan impulsif. 

4.4.2.1 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Model PBL 

Ditinjau dari gaya Kognitif Reflektif  

Hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari gaya 

kognitif reflektif yaitu siswa yang memiliki karakteristik lambat dalam menjawab 

masalah, tetapi cermat atau teliti, sehingga jawaban cenderung benar. Pada tahap 

memahami masalah subjek reflektif dapat memahami masalah dengan baik. Pada 

tahap ini subjek reflektif mampu menentukan syarat yang cukup untuk dapat 

menyelesaikan pemecahan masalah dan dapat menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dengan baik dan benar.  

Pada tahap menentukan rencana penyelesaian kedua subjek sudah dapat 

menentukan rencana dengan baik. Kedua subjek dapat menentukan langkah-

langkah yang harus digunakan sebelum menjawab permasalahan dan kedua subjek 

sudah mampu menggunakan semua unsur-unsur yang diketahui untuk 

menyelesaikan masalah. 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, kedua subjek sudah 

mampu melaksanakannya dengan baik dan benar. Tahap terakhir yaitu tahap 

melihat kembali hasil/memeriksa kembali jawaban kedua subjek tidak menuliskan 

hasil jawaban mereka. Akan tetapi kedua subjek mampu menjelaskan bagaimana 

cara mereka memeriksa kembali jawaban mereka pada saat wawancara dengan 

bahasa mereka sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua subjek 
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dapat memeriksa jawaban mereka sendiri dengan menggunakan unsur-unsur yang 

diketahui.  

Pada saat pembelajaran dengan model PBL subjek E-16 termasuk kedalam 

salah satu siswa yang pendiam didalam kelas, tetapi pada saat diskusi subjek E-16 

sangat aktif dalam mengerjakan LKS bahkan pada saat diskusi tidak segan subjek 

E-16 bertanya tentang permasalahan yang ada di LKS kepada peneliti. Hampir 

sama dengan subjek E-16, subjek E-08 sangat aktif dalam diskusi kelompok 

bahkan pada saat memaparkan hasil karya subjek E-08 berani maju kedepan untuk 

memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Ketika post tes kemampuan pemecahan 

masalah, kedua subjek termasuk kedalam siswa yang mengumpulkan 

pekerjaannya diwaktu-waktu mendekati akhir pembelajaran. Pada saat 

wawancara, kedua subjek juga sangat lama dalam menjawab pertanyaan yang ada 

pada tes MFFT. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Warli (2009) bahwa gaya kognitif 

reflektif cenderung memiliki karakteristik lambat dalam menjawab masalah, tetapi 

cermat atau teliti, sehingga jawaban cenderung benar. Purnomo (2015) 

menyatakan bahwa anak reflektif biasanya lama dalam merespon, namun 

mempetimbangkan semua pilihan yang tersedia, dan mempunyai konsentrasi yang 

tinggi saat belajar. Faradillah (2014) juga menyatakan bahwa siswa dengan gaya 

kognitif refelktif akan berhati-hati dan lambat dalam mengerjakan suatu masalah 

tetapi teliti dalam memeriksa kembali jawaban sehingga jawaban cenderung 

benar.   
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4.4.2.2 Hasil Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Model PBL 

Ditinjau dari gaya Kognitif Impulsif 

Hasil analisis kemampuan pemecahan masalah siswa ditinjau dari gaya 

kognitif impulsif yaitu siswa yang memiliki karakteristik cepat dalam menjawab 

masalah, tetapi tidak cermat atau tidak teliti, sehingga jawaban cenderung salah. 

Pada tahap memahami masalah subjek impulsif dapat memahami masalah dengan 

baik. Pada tahap ini kedua subjek  mampu menentukan syarat yang cukup untuk 

dapat menyelesaikan pemecahan masalah dan dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dengan baik dan benar.  

Pada tahap menentukan rencana penyelesaian kedua subjek sudah dapat 

menentukan rencana dengan baik. Kedua subjek dapat menentukan langkah-

langkah yang harus digunakan sebelum menjawab permasalahan dan kedua subjek 

sudah mampu menggunakan semua unsur-unsur yang diketahui untuk 

menyelesaikan masalah. 

Pada tahap melaksanakan rencana penyelesaian, kedua subjek belum 

mampu melaksanakannya dengan baik. Hal ini ditunjukan pada saat mengerjakan 

soal siswa bergaya kognitif impulsif mengerjakan soal dengan alur yang tidak 

tepat, sehingga jawaban yang dikerjakan cenderung salah. Tahap terakhir yaitu 

tahap melihat kembali hasil/memeriksa kembali jawaban kedua subjek tidak 

menuliskan hasil jawaban mereka. kedua subjek juga tidak mampu menjelaskan 

bagaimana cara mereka memeriksa kembali jawaban mereka pada saat 

wawancara. 
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Pada saat pembelajaran dengan model PBL subjek E-15 termasuk kedalam 

siswa yang tidak aktif saat diskusi maupun saat pembelajaran, berbeda dengan 

subjek E-18 yang terlihat sangat aktif dan selalu berani bertanya ketika diskusi 

dan pada saat pembelajaran. Pada saat mengumpulkan kuis, hasil diskusi dan tes 

kemampuan pemecahan masalah subjek E-18 termasuk kedalam siswa yang 

langsung mengumpulkan pekerjaannya ketika sudah selesai. Dan pada saat 

wawancara kedua subjek termasuk cepat dalam menjawab pertanyaan yang ada 

pada tes MFFT. Hal ini sejalan dengan Warli (2009) bahwa gaya kognitif impulsif 

cenderung memiliki karakteristik cepat dalam menjawab masalah, tetapi tidak 

cermat, sehingga jawaban cenderung salah. Purnomo (2015) Anak impulsif 

cenderung kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Faradillah (2014) juga 

menyatakan bahwa siswa dengan gaya kognitif impulsif merupakan siswa yang 

cepat dalam mengerjakan permasalahan tetapi lemah dalam mengerti suatu 

permasalahan sehingga jawaban cenderung salah. 

4.4.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Berdasarkan hasil penelitian dari kelompok eksperimen dengan 

menggunakan model PBL, hambatan yang ditemui peneliti adalah waktu 

yang singkat dalam melakukan penelitian. Karena dalam pembelajaran 

dengan model PBL siswa dituntut untuk menemukan masalah mereka 

sendiri guru hanya bertugas sebagai fasilitator oleh karena itu dibutuhkan 

waktu yang cukup dalam penerapannya. Selain itu kendala pada saat 

wawancara juga sama yaitu waktu yang relatif singkat. 
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2. Berdasarkan hasil penelitian terdapat temuan gaya kognitif lain yaitu 4 

gaya kognitif meliputi reflektif, impulsif, slow-inaccurate, dan fast-

accurate. Sedangkan jumlah siswa impulsif 13 siswa (40.625%), jumlah 

siswa reflektif 11 siswa (34.375%), jumlah siswa slow-inaccurate 4 siswa 

(12.5%), sedangkan siswa fast-accurate 4 siswa (12.5%). Sehingga pada 

penelitian ini belum dapat diketahui secara rinci  gaya kognitif lain selain 

gaya kognitif reflektif dan gaya kognitif impulsif. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

(1). Pembelajaran dengan model PBL efektif terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Keefektifan yang dimaksud dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. (1) kemampuan 

pemecahan masalah siswa sudah mencapai ketuntasan klasikal (2) 

terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah (3) 

pembelajaran dengan model PBL lebih besar daripada pembelajaran 

dengan model STAD (4) respon siswa dalam pembelajaran dapat 

dikategorikan baik (5) aktivitas siswa dalam pembelajaran juga dapat 

dikategorikan baik. 

(2) Siswa dengan gaya kognitif reflektif cenderung mempunyai 

kemampuan pemecahan masalah yang tinggi. Hal ini ditunjukan 

pada tahap memahami masalah subjek reflektif dapat memahami 

masalah dengan baik. Pada tahap ini kedua subjek mampu 

menentukan syarat yang cukup untuk dapat menyelesaikan 

pemecahan masalah dan dapat menuliskan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dengan baik dan benar.  Pada tahap menentukan 

rencana penyelesaian kedua subjek sudah dapat menentukan rencana 

dengan baik. Kedua subjek dapat menentukan langkah-langkah yang 

harus digunakan sebelum menjawab permasalahan dan kedua subjek 

sudah mampu menggunakan semua unsur-unsur yang diketahui 
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untuk menyelesaikan masalah. Pada tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian, kedua subjek sudah mampu melaksanakannya dengan 

baik dan benar. Tahap terakhir yaitu tahap melihat kembali 

hasil/memeriksa kembali jawaban kedua subjek tidak menuliskan 

hasil jawaban mereka. Akan tetapi kedua subjek mampu 

menjelaskan bagaimana cara mereka memeriksa kembali jawaban 

mereka pada saat wawancara dengan bahasa mereka sendiri. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kedua subjek dapat memeriksa 

jawaban mereka sendiri dengan menggunakan unsur-unsur yang 

diketahui. Sedangkan siswa dengan gaya kognitif impulsif 

cenderung mempunyai kemampuan pemecahan masalah yang 

rendah. Hal ini ditunjukan pada saat kedua subjek mengerjakan soal 

pemecahan masalah, kedua subjek kurang tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan, sehingga jawaban cenderung salah dan 

pada tahap melihat kembali hasil/memeriksa kembali jawaban kedua 

subjek tidak menuliskan hasil jawaban mereka. kedua subjek juga 

tidak mampu menjelaskan bagaimana cara mereka memeriksa 

kembali jawaban mereka pada saat wawancara. Walaupun pada 

pemahaman masalah dan perencanaan masalah kedua subjek 

mengerjakannya dengan baik. 
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5.2 Saran 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dunia 

pendidikan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas secara umum dalam 

bidang pendidikan khususnya pada bidang matematika. Saran yang dapat peneliti 

berikan bagi guru matematika kelas VIII SMP N 15 Semarang adalah sebagai 

berikut : 

(1). Pembelajaran dengan model PBL efektif dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Oleh karena itu, model 

pembelajaran PBL ini dapat digunakan oleh guru dalam mengajar 

materi prisma dan limas. 

(2).  Guru matematika SMP N 15 Semarang sebagai fasilitator diharapkan 

lebih memahami dan melaksanakan pembelajaran dengan berbagai 

model pembelajaran salah satunya adalah model pembelajaran PBL. 

Model pembelajaran PBL dapat mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah yang dimiliki siswa, salah satunya adalah 

kemampuan pemecahan masalah matematika ditinjau dengan gaya 

kognitif siswa.  

(3).  Guru matematika SMP N 15 Semarang sebaiknya memberikan 

pemahaman kepada siswa yang termasuk kedalam gaya kognitif 

impulsif untuk selalu mengecek hasil jawaban, lebih teliti dalam 

mengerjakan dan  tidak buru-buru dalam mengerjakan permasalahan 

supaya lebih teliti dalam melakukan perhitungan sehingga dapat 
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meminimalisir terjadinya kesalahan perhitungan serta senantiasa 

berlatih mengerjakan soal cerita agar lebih terampil dalam 

mengerjakan permasalahan. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK UJI COBA 

VIII B 

 

NO KODE 

1 UC-01 

2 UC-02 

3 UC-03 

4 UC-04 

5 UC-05 

6 UC-06 

7 UC-07 

8 UC-08 

9 UC-09 

10 UC-10 

11 UC-11 

12 UC-12 

13 UC-13 

14 UC-14 

15 UC-15 

16 UC-16 

17 UC-17 

18 UC-18 

19 UC-19 

20 UC-20 

21 UC-21 

22 UC-22 

23 UC-23 

24 UC-24 

25 UC-25 

26 UC-26 

27 UC-27 

28 UC-28 

29 UC-29 

30 UC-30 

Lampiran 1 
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DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK EKSPERIMEN 

VIII D 

 

31 UC-31 

32 UC-32 

NO KODE 
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DAFTAR NAMA SISWA KELOMPOK KONTROL 

VIII A 

  

1 E-01 

2 E-02 

3 E-03 

4 E-04 

5 E-05 

6 E-06 

7 E-07 

8 E-08 

9 E-09 

10 E-10 

11 E-11 

12 E-12 

13 E-13 

14 E-14 

15 E-15 

16 E-16 

17 E-17 

18 E-18 

19 E-19 

20 E-20 

21 E-21 

22 E-22 

23 E-23 

24 E-24 

25 E-25 

26 E-26 

27 E-27 

28 E-28 

29 E-29 

30 E-30 

31 E-31 

32 E-32 
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NO KODE 

1 K-01 

2 K-02 

3 K-03 

4 K-04 

5 K-05 

6 K-06 

7 K-07 

8 K-08 

9 K-09 

10 K-10 

11 K-11 

12 K-12 

13 K-13 

14 K-14 

15 K-15 

16 K-16 

17 K-17 

18 K-18 

19 K-19 

20 K-20 

21 K-21 

22 K-22 

23 K-23 

24 K-24 

25 K-25 

26 K-26 

27 K-27 

28 K-28 

29 K-29 

30 K-30 

31 K-31 

32 K-32 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 15 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelompok   : VIII 

Semester  : II 

Materi   : Luas permukaan prisma dan limas 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh soal 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volum 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

Prisma 

dan 

limas 

1. Siswa dapat 

menentukan 

dan 

menghitung 

luas 

permukaan 

prisma dan 

limas  

2. Siswa dapat 

menggunakan 

rumus luas 

permukaan 

Kegiatan Pendahuluan 

Siswa diberikan gambaran 

permasalahan yang 

berhubungan dengan prisma 

dan limas sehingga siswa dapat 

menemukan rumus luas 

permukaan prisma dan limas 

serta menggunakan rumus luas 

permukaan prisma dan limas 

untuk memecahkan 

permasalahan dunia nyata 

melalui model pembelajaran 

1. Tes 

tertulis 

2. Tugas 

kelompok 

3. Latihan 

soal 

Uraian  Limas 

persegi 

T.ABCD 

mempunyai 

alas 

berbentuk 

persegi 

dengan 

panjang sisi 

10 cm. 

Tentukan 

luas 

4 x 40 menit Buku 

paket, 

LKS, 

Bahan  

Ajar 

Lampiran 2 
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prisma dan 

limas pada 

permasalahan 

dunia nyata. 

PBL . Guru memberikan 

apersepsi mengenai luas 

bangun datar yang ada pada 

prisma dan limas. 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Guru membangkitkan minat 

siswa dan menempatkan 

mereka dalam situasi optimal 

untuk belajar. Guru membantu 

siswa untuk mencoba alternatif 

pemecahan masalah dengan 

teman kelompok dan 

melakukan pengamatan dalam 

diskusi. Siswa menjelaskan 

suatu konsep yang telah 

ditemukan dengan kalimat 

yang baik dan menerapkannya 

dalam konteks yang berbeda. 

Siswa mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan baru 

dengan aktivitas pemecahan 

masalah dan diskusi kelompok. 

 

 

permukaan 

nya jika 

panjang 

rusuk 

tegaknya 

adalah 13 

cm. 
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Kegiatan Penutup 

Guru membimbing siswa 

untuk membuat kesimpulan 

atas materi yang telah 

dipelajari pada pertemuan hari 

ini selanjutnya guru 

melakukan refleksi dan 

evaluasi terhadap kegiatan 

pembelajaran yang baru saja 

dilakukan. 

 

 

 Semarang,   April 2016   

Guru Matematika    Peneliti   

              

Theodora Tri Suhestri                                                  Hasbi Dirgahayu 

NIP. 195711091977112001  NIM. 4101412174 
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LUAS PERMUKAAN PRISMA DAN LIMAS  

 

 

 

 

 

1. PRISMA 

A. Materi Prasyarat 

Prisma tegak adalah bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi 

kongruen dan sejajar, serta rusuk-rusuk tegaknya sejajar dan rusuk-rusuk 

pada sisi tegaknya tegak lurus terhadap bidang alas.  

1) Contoh limas pada kehidupan sehari – hari 

  

 

 

 

 

 

 

Standar Kompetensi : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar    : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, 

limas dan prisma. 

Satuan Pendidikan    : SMP 

Kelas/Semester         : VIII / 2 

 

Lampiran 3 
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2) Prisma dan unsur – unsur nya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas ini adalah gambar prisma segitiga ABC.DEF 

1. Bidang alas : sisi ABC 

2. Bidang atas : sisi DEF 

3. Sisi tegak : ABED, BCFE, dan ACFD 

4. Rusuk tegak : AD, BE, dan CF 

5. Rusuk alas : AB, BC, dan CD 

6. Rusuk atas : DE, EF, dan DF 

7. Titik sudut : titik A, B, C, D, E, F 

B. Luas Permukaan Prisma 

Perhatikan gambar berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          (a)                                                  (b) 

Gambar (a) Model Prisma Tegak dan Jaring-jaring ABC.DEF, pada 

gambar jaring-jaring prisma  (b) di atas dapat disimpulkan bahwa, 

A 

B 

C 

D 

F 

E 

A 

B 

C 

D 

F 

E 

A C 

B 

D 

E 

E 

B 

E 

B 

F 
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𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎  

= 𝐿 Δ𝐷𝐸𝐹 + 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐿 𝐶𝐴𝐷𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐸𝐷 +𝐿 𝐵𝐶𝐹𝐸 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐶 × 𝐶𝐹 + 𝐴𝐵 × 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 × 𝐶𝐹 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + (𝐴𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) × 𝐴𝐷 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 Δ𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

Jadi, secara umum rumus luas permukaan prisma dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

 

2. LIMAS 

A. Materi Prasyarat 

Limas adalah benda yang dibatasi oleh sebuah segi-n (sebagai bidang 

dasar) dan oleh bidang-bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga yang 

alasnya sisi-sisi segi-n itu dan puncaknya berhimpit.  

1). Contoh limas pada kehidupan sehari – hari 

 

  

 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 
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2). Limas dan unsur – unsur nya 

   

 

 

 

        limas T.ABCD. Berikut penjelasan rincinnya : 

1. Bidang alas : ABCD 

2. Sisi tegak : TAB, TBC, TCD, dan TAD 

3. Rusuk tegak : TA, TB, TC, dan TD 

4. Rusuk alas : AB, BC, CD, dan DA 

5. Titik Puncak : titik T 

6. Garis tinggi yaitu garis yang ditarik dari titik T dan tegak lurus 

bidang alas ABCD 

C. Luas Permukaan Limas 

Ini adalah beberapa contoh model limas tegak : 

 

 

 

 

 

(b)           (b) 

Gambar (a) merupakan limas tegak segitiga; gambar  (b) merupakan 

limas tegak segi empat. 

 

 

 

D C 

B A 

T 
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(a) 

        (b) 

Gambar Model limas Tegak Segi-4 dan Jaring-jaring ABC.DEF 

Pada gambar jaring-jaring limas (b) di atas dapat disimpulkan bahwa 

mencari luas permukaan limas dapat dilakukan dengan menghitung semua 

luas sisi limas tersebut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas  

= luas persegi ABCD + 𝐿 ΔTAB + luas 𝐿 ΔTCD + luas 𝐿 ΔTAD 

= luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

Jadi, secara umum rumus luas permukaan limas dapat dirumuskan sebagai 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

T 

D C 

D T T 

A B 

C 

B A 

T 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + jumlah luas seluruh sisi tegak 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

   

Nama Sekolah : SMP NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas     : VIII (Delapan) 

Semester   : 2 (Dua) 

Waktu     : 2 x 40 menit   

 

A. Standar Kompetensi : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 

limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar : 5.3. Menghitung luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghitung luas permukaan prisma tegak 

2. Menggunakan rumus luas permukaan prisma tegak pada permasalahan 

dunia nyata 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model PBL dengan pendekatan saintifik 

(scientific), siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma tegak. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan prisma tegak 

3. Siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan prisma tegak untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. 

Karakter siswa yang diharapkan :  Tanggung jawab ( responsibility ) 

E. Bahan Ajar  

(lampiran 3) 

 

 

Lampiran 4 
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F. Model Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah pengamatan, tanya jawab, dan diskusi 

kelompok 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik 

(scientific). 

Pendekatan saintifik (scientific) antara lain : 

1.  Mengamati 

2.  Menanya 

3.  Mengumpulkan informasi 

4.  Mengasosiasi 

5.  Mengkomunikasikan 

  Fase dalam model PBL antara lain : 

  Fase 1 Orientasi siswa kepada masalah. 

Fase 2 Mengorganisasikan siswa 

Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 

Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

G. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahu

-luan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu 

2. Dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 

siswa  untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Motivasi: 

Guru memberikan motivasi berupa menampilkan video yang 

bertujuan untuk membangitkan semangat belajar siswa.  

4. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

5. Menyampaikan garis besar materi yaitu luas permukaan prisma, 

diskusi,  presentasi dan diakhiri dengan mengerjakan kuis. 

6. Apersepsi: menanyakan kepada siswa mengenai materi prasyarat 

untuk mengingatkan kembali dan mendorong rasa ingin tahu , 

5 menit 
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berfikir kritis. 

Dengan pertanyaan sebagai berikut: 

a) Sebutkan benda – benda yang termasuk prisma tegak dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

b) Apa sajakah bangun datar yang terbentuk dari sisi – sisi 

prisma tegak tersebut ? 

Inti 

1. Guru menyajikan masalah pada slide 4, siswa membaca dengan 

cermat masalah tersebut (mengamati) (fase 1) (eksplorasi) 

2. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa diminta membuat 

pertanyaan yang memuat kata – kata “prisma” dan  “bidang tegak” 

? (menanya) (fase 1) (eksplorasi) 

3. Siswa menyebutkan nama bangun datar yang terdapat pada sisi – 

sisi prisma tegak tersebut, dapat dilihat pada slide 5. (eksplorasi) 

4. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok dengan 

anggota tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. (fase 2) 

5. Guru memberikan bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

kepada masing-masing kelompok.  

6. Siswa membaca bahan ajar yang sudah diberikan untuk 

menambah pengetahuan mengenai luas permukaan prisma. 

(mengumpulkan informasi) 

7. Dengan arahan guru, siswa dalam setiap kelompok berdiskusi 

untuk menemukan rumus luas permukaan prisma yang disajikan 

di LKS (mengasosiasi) (elaborasi) 

8. Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru memperhatikan 

dan mendorong semua siswa untuk terlibat diskusi, dan 

mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 

pekerjaannya. (fase 3) 

9. Siswa mengerjakan soal yang ada pada LKS. (elaborasi) 

10. Salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya ke depan kelas. (mengkomunikasikan) (fase 4) 

(elaborasi) 

11. Kelompok lain memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan 

tersebut. (mengkomunikasikan) (fase 5) 

12. Guru memberikan penguatan dengan kata-kata “excelent” atau 

“wonderful” kepada siswa agar lebih semangat dalam belajar. 

(mengkomunikasikan) (fase 5) (konfirmasi) 

60 

menit 

Penutup 

1. Siswa menerima soal kuis untuk dikerjakan di akhir pembelajaran 

dan dikumpulkan. 

2. Siswa bersama guru merefleksi pembelajaran hari ini. 

3. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran 

hari ini. 

4. Siswa menerima tugas dari guru berupa pekerjaan rumah yang 

yang diberikan oleh guru.  

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pesan agar siswa tidak lupa belajar. 

15 

menit 
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E.  Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : LKS 

2. Alat/Bahan :Alat tulis, Laptop, LCD, white board 

3. Sumber Belajar : Bahan ajar,  Nuharini, D & T. Wahyuni. 2008. 

Matematika konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

 

F. Penilaian Hasil Belajar 

  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

1. Menggunakan 

rumus luas 

permukaan 

prisma tegak 

pada 

permasalahan 

dunia nyata. 

Tes tertulis Tes uraian 1. Sebuah prisma 

ABC.DEF denga alas 

berbentuk segitiga 

siku-siku dengan 

panjang kaki sudutnya 

adalah 6 cm dan 8 cm. 

Jika tinggi prisma 

adalah 12 cm Tentukan 

luas permukaan prisma 

tegak tersebut !  

 

  

 

 

 

Mengetahui, 

 

Guru Mapel Matematika. 

 

 
(Theodora Tri Suhesri S.Pd) 

NIP/NIK: 195711091977112001 

 

 

 

Semarang, 18 April 2016 

 

 

.  

Peneliti 

 

 
(Hasbi Dirgahayu) 

NIM: 4101412174 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

   

Nama Sekolah : SMP NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran :   Matematika 

Kelas     :   VIII (Delapan) 

Semester   :   2 (Dua) 

Waktu     :   2 x 40 menit   

 

A. Standar Kompetensi : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 

limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar : 5.3. Menghitung luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan limas. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghitung luas permukaan limas 

2. Menggunakan rumus luas permukaan limas pada permasalahan dunia 

nyata 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model PBL dengan pendekatan saintifik 

(scientific)., siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan limas 

3. Siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan limas untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. 

Karakter siswa yang diharapkan :  Tanggung jawab ( responsibility ) 

E. Bahan Ajar  

(lampiran 3) 

F. Model Pembelajaran 
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Metode pembelajaran adalah pengamatan, tanya jawab, dan diskusi 

kelompok 

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran adalah pendekatan saintifik 

(scientific). 

Pendekatan saintifik (scientific) antara lain : 

1.  Mengamati 

2.  Menanya 

3.  Mengumpulkan informasi 

4.  Mengasosiasi 

5.  Mengkomunikasikan 

  Fase dalam model PBL antara lain : 

  Fase 1 Orientasi siswa kepada masalah. 

Fase 2 Mengorganisasikan siswa 

Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 

Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Fase 5 Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.  

G. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahu

-luan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu 

2. Dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 

siswa  untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Motivasi: 

Guru memberikan motivasi berupa menampilkan video tentang 

karakter bertanggung jawab.  

4. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

5. Menyampaikan garis besar materi luas permukaan limas, diskusi,  

presentasi dan diakhiri dengan mengerjakan kuis. 

6. Apersepsi: menanyakan kepada siswa mengenai materi prasyarat 

untuk mengingatkan kembali dan mendorong rasa ingin tahu , 

berfikir kritis. 

5 menit 
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Dengan pertanyaan sebagai berikut: 

a) Sebutkan benda – benda yang termasuk limas dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

b) Apa sajakah bangun datar yang terbentuk dari sisi – sisi limas 

tersebut ? 

Inti 

1. Guru menyajikan masalah pada slide 7, siswa membaca dengan 

cermat masalah tersebut (mengamati) (fase 1) (eksplorasi) 

2. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa diminta membuat 

pertanyaan yang memuat kata – kata “limas” dan  “bidang tegak” 

? (menanya) (fase 1) (eksplorasi) 

3. Siswa menyebutkan nama bangun datar yang terdapat pada sisi-

sisi limas tersebut, dapat dilihat pada slide 10. (eksplorasi) 

4. Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok dengan 

anggota tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. (fase 2) 

5. Guru memberikan bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

kepada masing-masing kelompok.  

6. Siswa membaca bahan ajar yang sudah diberikan untuk 

menambah pengetahuan mengenai luas permukaan limas. 

(mengumpulkan informasi) 

7. Dengan arahan guru, siswa dalam setiap kelompok berdiskusi 

untuk menemukan rumus luas permukaan limas yang disajikan di 

LKS (mengasosiasi) (elaborasi) 

8. Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru memperhatikan 

dan mendorong semua siswa untuk terlibat diskusi, dan 

mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 

pekerjaannya. (fase 3) 

9. Siswa mengerjakan soal yang ada pada LKS. (elaborasi) 

10. Salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya ke depan kelas. (mengkomunikasikan) (fase 4) 

(elaborasi) 

11. Kelompok lain memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan 

tersebut. (mengkomunikasikan) (fase 5) 

12. Guru memberikan penguatan dengan kata-kata “excelent” atau 

“wonderful” kepada siswa agar lebih semangat dalam belajar. 

(mengkomunikasikan) (fase 5) (konfirmasi) 

60 

menit 

Penutup 

1. Siswa menerima soal kuis untuk dikerjakan di akhir pembelajaran 

dan dikumpulkan 

2. Siswa bersama guru merefleksi pembelajaran hari ini. 

3. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran 

hari ini. 

4. Siswa menerima tugas dari guru berupa pekerjaan rumah yang 

yang diberikan oleh guru.  

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pesan agar siswa tidak lupa belajar. 

15 

menit 
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E.  Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : LKS 

2. Alat/Bahan :Alat tulis, Laptop, LCD, white board 

3. Sumber Belajar :  Bahan ajar, Nuharini, D & T. Wahyuni. 2008. 

Matematika konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

H. Penilaian Hasil Belajar 

  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

1. Menggunakan 

rumus luas 

permukaan limas 

pada 

permasalahan 

dunia nyata. 

Tes tertulis Tes uraian 1. Sebuah atap masjid 

berbentuk limas 

dengan alas berbentuk 

persegi dengan 

panjang sisi adalah 30 

m dan panjang 

rusuknya adalah 20 m. 

Tentukan luas atap 

masjid tersebut ! 

 

  

 

 

 

Mengetahui, 

 

Guru Mapel Matematika. 

 

 
(Theodora Tri Suhesri S.Pd) 

NIP/NIK: 195711091977112001 

 

 

 

Semarang, 18 April 2016 

 

 

.  

Peneliti 

 

 
(Hasbi Dirgahayu) 

NIM: 4101412174 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

   

Nama Sekolah : SMP NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas     : VIII (Delapan) 

Semester   : 2 (Dua) 

Waktu     : 2 x 40 menit   

 

A. Standar Kompetensi : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 

limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar : 5.3. Menghitung luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan limas. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghitung luas permukaan prisma tegak 

2. Menggunakan rumus luas permukaan prisma tegak pada permasalahan 

dunia nyata 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model STAD, siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma tegak. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan prisma tegak 

3. Siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan prisma tegak untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. 

Karakter siswa yang diharapkan :  Tanggung jawab ( responsibility ) 

E. Bahan Ajar  

(lampiran 3) 

 

 

 

Lampiran 5 
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F. Model Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok 

Model pembelajaran yang digunakan adalah STAD 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model STAD 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen  

2. Menyajikan materi pelajaran kepada siswa 

3. Memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan 

4. Memberikan kuis/pertanyaan kepada siswa 

5. Memberi evaluasi 

6. Kesimpulan 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahu

-luan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu 

2. Dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 

siswa  untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Guru memotivasi siswa dengan memberitahu bahwa materi ini 

akan keluar pada ujian nasional.  

4. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

5. Menyampaikan garis besar materi yaitu luas permukaan prisma, 

diskusi,  presentasi dan diakhiri dengan mengerjakan kuis. 

6. Apersepsi: menanyakan kepada siswa mengenai materi prasyarat 

untuk mengingatkan kembali dan mendorong rasa ingin tahu , 

berfikir kritis. 

Dengan pertanyaan sebagai berikut: 

a. Sebutkan benda – benda yang termasuk prisma tegak dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

b. Apa sajakah bangun datar yang terbentuk dari sisi – sisi prisma 

tegak tersebut ? 

5 menit 

Inti 

1. Guru mengelompokkan siswa berdasarkan unsur-unsur tertentu 

yaitu siswa yang mendapat rangking akan menjadi ketua 

kelompok dengan anggota tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2. Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi pembelajaran luas 

permukaan prisma dan limas dengan metode ceramah dan siswa 

memperhatikan dengan cermat permasalahan tersebut. 

(eksplorasi) 

3. Guru memberikan bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

kepada masing-masing kelompok.  

4. Siswa membaca bahan ajar yang sudah diberikan untuk 

menambah pengetahuan mengenai luas permukaan prisma.  

60 

menit 
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5. Dengan arahan guru, siswa dalam setiap kelompok berdiskusi 

untuk menemukan rumus luas permukaan prisma yang disajikan 

di LKS. (elaborasi) 

6. Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru memperhatikan 

dan mendorong semua siswa untuk terlibat diskusi, dan 

mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 

pekerjaannya.  

7. Siswa mengerjakan soal yang ada pada LKS. (elaborasi) 

8. Salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya ke depan kelas. (elaborasi) 

9. Guru memberikan penguatan dengan kata-kata “excelent” atau 

“wonderful” kepada siswa agar lebih semangat dalam belajar. 

(konfirmasi) 

Penutup 

1. Siswa menerima soal kuis untuk dikerjakan di akhir pembelajaran 

dan dikumpulkan. 

2. Siswa bersama guru mengevaluasi pembelajaran hari ini. 

3. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran 

hari ini. 

4. Siswa menerima tugas dari guru berupa pekerjaan rumah yang 

yang diberikan oleh guru.  

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pesan agar siswa tidak lupa belajar. 

15 

menit 

 

H.   Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : LKS 

2. Alat/Bahan :Alat tulis, Laptop, LCD, white board 

3. Sumber Belajar : Bahan ajar,  Nuharini, D & T. Wahyuni. 2008. 

Matematika konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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I. Penilaian Hasil Belajar 

  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

1. Menggunakan 

rumus luas permukaan 

prisma tegak pada 

permasalahan dunia 

nyata. 

Tes tertulis Tes uraian 2. Sebuah prisma 

ABC.DEF denga alas 

berbentuk segitiga siku-

siku dengan panjang 

kaki sudutnya adalah 6 

cm dan 8 cm. Jika tinggi 

prisma adalah 12 cm 

Tentukan luas 

permukaan prisma tegak 

tersebut !  

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Guru Mapel Matematika. 

 

 
(Theodora Tri Suhesri S.Pd) 

NIP/NIK: 195711091977112001 

 

 

 

Semarang, 18 April 2016 

 

 

.  

Peneliti 

 

 
(Hasbi Dirgahayu) 

NIM: 4101412174 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

   

Nama Sekolah : SMP NEGERI 15 SEMARANG 

Mata Pelajaran :   Matematika 

Kelas     :   VIII (Delapan) 

Semester   :   2 (Dua) 

Waktu     :   2 x 40 menit   

 

A. Standar Kompetensi : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, 

limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar : 5.3. Menghitung luas permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan limas. 

C.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menghitung luas permukaan limas 

2. Menggunakan rumus luas permukaan limas pada permasalahan dunia 

nyata 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan model STAD, siswa diharapkan dapat : 

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan limas. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan limas 

3. Siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan limas untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari. 

E. Bahan Ajar  

(lampiran 3) 
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F. Model Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok 

Model pembelajaran yang digunakan adalah STAD 

Langkah-langkah pembelajaran dengan model STAD 

1. Membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen  

2. Menyajikan materi pelajaran kepada siswa 

3. Memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan 

4. Memberikan kuis/pertanyaan kepada siswa 

5. Memberi evaluasi 

6. Kesimpulan 

G. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahu

-luan 

1. Guru masuk kelas tepat waktu 

2. Dimulai dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyiapkan 

siswa  untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Guru memotivasi siswa dengan memberitahu bahwa materi ini 

akan keluar pada ujian nasional.  

4. Siswa mendengarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

5. Menyampaikan garis besar materi yaitu luas permukaan prisma, 

diskusi,  presentasi dan diakhiri dengan mengerjakan kuis. 

6. Apersepsi: menanyakan kepada siswa mengenai materi prasyarat 

untuk mengingatkan kembali dan mendorong rasa ingin tahu , 

berfikir kritis. 

a) Sebutkan benda – benda yang termasuk limas dalam 

kehidupan sehari-hari ? 

b) Apa sajakah bangun datar yang terbentuk dari sisi – sisi limas 

tersebut ? 

5 menit 

Inti 

1. Guru mengelompokkan siswa berdasarkan unsur-unsur tertentu 

yaitu siswa yang mendapat rangking akan menjadi ketua 

kelompok dengan anggota tiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. 

2. Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi pembelajaran luas 

permukaan prisma dan limas dengan metode ceramah dan siswa 

memperhatikan dengan cermat permasalahan tersebut. 

(eksplorasi) 

3. Guru memberikan bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

kepada masing-masing kelompok.  

4. Siswa membaca bahan ajar yang sudah diberikan untuk 

menambah pengetahuan mengenai luas permukaan prisma.  

5. Dengan arahan guru, siswa dalam setiap kelompok berdiskusi 

60 

menit 
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untuk menemukan rumus luas permukaan prisma yang disajikan 

di LKS. (elaborasi) 

6. Selama siswa bekerja di dalam kelompok, guru memperhatikan 

dan mendorong semua siswa untuk terlibat diskusi, dan 

mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 

pekerjaannya.  

7. Siswa mengerjakan soal yang ada pada LKS. (elaborasi) 

8. Salah satu kelompok diskusi diminta untuk mempresentasikan 

hasil diskusinya ke depan kelas. (elaborasi) 

9. Guru memberikan penguatan dengan kata-kata “excelent” atau 

“wonderful” kepada siswa agar lebih semangat dalam belajar. 

(konfirmasi) 

Penutup 

1. Siswa menerima soal kuis untuk dikerjakan di akhir pembelajaran 

dan dikumpulkan 

2. Siswa bersama guru merefleksi pembelajaran hari ini. 

3. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran 

hari ini. 

4. Siswa menerima tugas dari guru berupa pekerjaan rumah yang 

yang diberikan oleh guru.  

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 

pesan agar siswa tidak lupa belajar. 

15 

menit 

 

E.  Alat dan Sumber Belajar 

1. Media : LKS 

2. Alat/Bahan :Alat tulis, Laptop, LCD, white board 

3. Sumber Belajar :  Bahan ajar, Nuharini, D & T. Wahyuni. 2008. 

Matematika konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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H. Penilaian Hasil Belajar 

  

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

1. Menggunakan rumus 

luas permukaan 

limas pada 

permasalahan dunia 

nyata. 

Tes tertulis Tes uraian Sebuah atap masjid 

berbentuk limas dengan 

alas berbentuk persegi 

dengan panjang sisi 

adalah 30 m dan 

panjang rusuknya 

adalah 20 m. Tentukan 

luas atap masjid 

tersebut ! 

 

  

 

 

 

Mengetahui, 

 

Guru Mapel Matematika. 

 

 
(Theodora Tri Suhesri S.Pd) 

NIP/NIK: 195711091977112001 

 

 

 

Semarang, 18 April 2016 

 

 

.  

Peneliti 

 

 
(Hasbi Dirgahayu) 

NIM: 4101412174 
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Kelas VIII/2 

Lampiran 6 
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Kelompok : 

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

Kompetensi dasar : Menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma dan limas  

Indikator    :  

1. Menghitung luas permukaan prisma tegak 

2. Menggunakan rumus luas permukaan prisma tegak pada 

permasalahan dunia nyata. 

Tujuan    :  

1. Siswa dapat menemukan rumus luas permukaan prisma tegak. 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan prisma tegak 

3. Siswa dapat menggunakan rumus luas permukaan prisma 

tegak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

Jawablah semua pertanyaan berikut pada Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dengan cara berdiskusi.  

 

Petunjuk 

 

Kelompok : ................................................... 

Anggota :  

 

LKS 

 

Luas permukaan prisma tegak  

Materi Pokok 
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  Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2 

 

 

 

B 

C 

D 

E 

F 

A 

Masih ingatkah 
kalian? 

Perhatikan gambar 1 

1. Berbentuk apakah bangun 
ruang disamping ... 

2. Apakah bangun ruang 
disamping juga merupakan 
prisma tegak ? 
 

3. Jika iya, berbentuk apakah 
prisma disamping ... 

Perhatikan gambar 2 

1. Berbentuk apalah prisma 
disamping ... 

2. Berbentuk apakah sisi alas 
prisma tersebut        ...        
dan bagaimana rumus 
mencari luas daerahnya ?  

3. Berbentuk apakah sisi – sisi 
yang lainnya        ...        dan 
bagaimana rumus mencari 
luas daerahnya ? 
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Perhatikan jaring jaring prisma dibawah ini ! 

  

 

 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎  

= (  L Δ𝐷𝐸𝐹 + 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 ) + ( 𝐿 𝐶𝐴𝐷𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐸𝐷 +𝐿 𝐵𝐶𝐹𝐸 ) 

=  2 × 𝐿 Δ  ...         + (    ... × ...     +    ... × ...   +  ... × ... ) 

=             2 × 𝐿 Δ  ...         + (   ...  +  ...   +  ...  ) × ... 

=             2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠       + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 Δ  ... ×  t𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

           

 

 

 

 

 

 

 

Menghitung luas permukaan prisma dapat dilakukan dengan 
menghitung semua luas sisi prisma tersebut 

Luas permukaan prisma tegak =  
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1. Prisma tegak ABC.DEF alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan 
panjang sisi masing masing adalah 9 cm, 12 cm, dan 15 cm, jika tinggi 
prisma adalah 4 cm. Tentukan luas permukaan prisma tegak tersebut 
! 
Penyelesaian : 

Diketahui : 

Prisma tegak ABC.DEF alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan 

panjang sisi masing masing adalah 9 cm, 12 cm, dan 15 cm, jika tinggi 

prisma adalah 4 cm. 

Ditanya : 

Berapa luas permukaan prisma tegak tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar  

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = ...  cm 

Panjang BC = ...  cm 

Panjang AC = ...  cm 

Tinggi prisma adalah AD = BE = FC = ... cm 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam prisma  

Sisi alas dan sisi atas bagian prisma berbentuk .............  , maka 

Luas alas    = 
 

 
 x AB x BC  

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Keliling alas  = AB + BC +  AC  
 
 
 
 

 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas  

Luas permukaan prisma    = 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠  + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

 
 

 

  

                       

 

 

Langkah 5 : mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi luas pemukaan prisma tegak tersebut adalah ...  𝑚  

2. Pernahkah kamu berkemah ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Berbentuk apakah tenda yang kamu 
pakai ? bila tenda yang kamu pakai 
sepeti gambar tenda disamping, coba 
hitunglah luas kain terkecil yang 
diperlukan untuk membuat tenda itu ?  
Diketahui : 
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Sebuah tenda berbentuk limas segitiga dengan alas 3 m tinggi tenda 

adalah 2 m dan panjang tenda adalah 4 m. 

Ditanya : 

Berapa luas permukaan tenda tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar  

Misalkan prisma tersebut kita beri nama prisma ABC.DEF 
Garis CG adalah tinggi dari segitiga tersebut 
 

 

 

 

 

 
Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = ... 

Panjang CG = ... 

Panjang BE =  ... 

 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam prisma 

Luas sisi alas dan sisi atas bagian prisma berbentuk .............  , maka 

Luas alas  Δ𝐴𝐵𝐶  = 
 

 
 x AB  x  CG 

 
 
 
 
 
Karena sisi yang lain pada segitiga tidak diketahui,  
Panjang AB = 3 m maka panjang BG = ... 

𝐵𝐶   𝐵𝐺   𝐶𝐺  ( mencari panjang BC) 

 

 

 

F 

G 

3  m 

2  m 
4 m 

A B 

C 

D E 
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BC = AC ( Segitiga sama kaki) 

Keliling alas  = AB + BC +  AC  

 

 

 

 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas  

Luas permukaan prisma    = 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠       + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

 
 

 

 

 

Langkah 5 : mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi luas pemukaan kain terkecil yang digunakan tersebut adalah ... 𝑚  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, Rumus dari luas permukaan prisma tegak =  
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

Limas T.ABCD 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 

Satuan Pendidikan    : SMP 

Kelas/Semester         : VIII / 2 

Standar Kompetensi : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar    : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, limas dan prisma. 

Indikator           : Menghitung luas permukaan limas  

Menggunakan rumus luas permukaan limas pada permasalahan dunia nyata 
 

 

Lembar Kerja Peserta Didik 

Luas Permukaan Limas 

Kelas / kelompok  :    ............................................  

Anggota   :  1 ............................................ 

      2 ........................................... 

      3 ........................................... 

      4 ........................................... 

1 

4.  Berbentuk apalah limas 
disamping ... 

5. Berbentuk apakah sisi alas limas 
tersebut ... 

6. Berbentuk apakah sisi – sisi yang 
lainnya ... 

7. Apakah kalian masih ingat, luas 
daerah dari bangun datar yang 
terbentuk dari limas tersebut ?   
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Coba Perhatikan! 

Jaring-jaring dari limas T.ABCD 

 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas  

= luas   ....  + ( 𝐿 Δ ....   + luas 𝐿 Δ ....   + luas 𝐿 Δ ....   + luas 𝐿 Δ ....   ) 

= ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

         

 

 

 
 

 

 

Dari ilustrasi diatas, dapatkah 

kamu menarik kesimpulan 

tentang rumus luas permukaan 

limas ? 

Luas permukaan limas =  

Menghitung luas permukaan limas dapat dilakukan dengan 
menghitung semua luas sisi limas tersebut 
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Limas persegi T.ABCD mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. 

Tentukan luas permukaan nya jika panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm. 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisi adalah 10 cm dan 

rusuk limas adalah 12 cm 

Ditanya : 

Berapa luas permukaan limas tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar  

Misalkan limas beraturan tersebut kita berinama limas T.ABCD 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang TC = ... cm  

Panjang AB = .... cm 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam limas  

Perhatikan bangun ABCD 

Luas ABCD =  

 

 

 

Perhatikan Δ TBC 

Misalkan, TE adalah tinggi dari Δ TBC 

Panjang EC = .... 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 cm 

D 

KEGIATAN 2 

13 cm 
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Perhatikan Δ TEC (mencari panjang TE) 

 

 

 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

 

 

 

 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas  =  

 

 

 

 

 

 

Langkah 5 : mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi luas permukaan limas T.ABCD adalah ...  𝑐𝑚  

 

 

𝑇𝐸   𝑇𝐶   𝐸𝐶  
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Perhatikan gambar berikut ! 

 
Atap sebuah gazebo berbentuk limas 

segiempat dengan alas berbentuk persegi 

panjang, dengan panjang adalah 30 m dan 

lebar nya 12 m sedangkan  tingginya adalah 8 

m. Tentukan luas permukaan atap gazebo 

tersebut ! 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi dengan panjang adalah 30 m dan lebar nya 

12m sedangkan  tingginya adalah 8 m  

Ditanya : 

Berapa luas permukaan limas tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar  

Misalkan limas beraturan tersebut kita berinama limas T.ABCD 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = ... m , Panjang BC = ... m 

Panjang TO = .... m 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam limas  

Perhatikan bangun ABCD 

Luas ABCD =  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

A 
B 

C D 

T 

12 m 

30 m 

8 m 

O E 

F 

KEGIATAN 3 



147 
 

Perhatikan Δ TOE, Panjang AB = 30cm maka panjang OE = ... 

𝑇𝐸   𝑇𝑂   𝐸𝑂  (mencari panjang TE) 

 

 

 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

 

 

Perhatikan Δ TOF, Panjang BC = 30cm maka panjang OF = ... 

𝑇𝐹   𝑇𝑂   𝐹𝑂  (mencari panjang TF) 

 

 

 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TAB = 
 

 
 x AB x TF  

 

 

 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas  = 

 

 

 

 

 

 

Langkah 5 : mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi luas permukaan atap gazebo tersebut adalah ...  𝑚  
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Sebuah limas T.PQRS alasnya berbentuk persegi dengan keliling alas adalah 56 cm. 

Jika tinggi limas adalah 24 cm, maka tentukan luas permukaan limas T.PQRS ?  

 

Penyelesaian : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 4 
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SINTAK PROBLEM BASED LEARNING 

FASE-FASE PERILAKU GURU 

Fase 1 

Orientasi siswa kepada 

masalah. 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yg dibutuhkan. 

Memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan 

masalah yang dipilih. 

Fase 2 

Mengorganisasikan 

siswa. 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut. 

Fase 3 

Membimbing 

penyelidikan individu 

dan kelompok. 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

Fase 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya. 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model 

dan berbagi tugas dengan teman. 

Fase 5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah. 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap investigasinya dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

Perilaku yang diinginkan dari guru dan siswa, yang berhubungan dengan 

masing-masing fase, dideskripsikan secara lebih terperinci dibagian-bagian 

berikutnya. 

Fase 1: Mengorientasikan Siswa pada Masalah 

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-

aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan PBL, tahapan ini sangat penting 

dimana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh siswa dan 

juga oleh guru. serta dijelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. 

Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi agar siswa dapat mengerti dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam proses ini, 

yaitu sebagai berikut. 

Lampiran 7 
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1. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, 

tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan 

bagaimana menjadi siswa yang mandiri. 

2. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak 

“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian 

dan seringkali bertentangan. 

3. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan 

pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang 

siap membantu, namun siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan 

temannya. 

4. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa akan didorong untuk menyatakan ide-

idenya secara terbuka dan penuh kebebasan. Tidak ada ide yang akan ditertawakan 

oleh guru atau teman sekelas. Semua siswa diberi peluang untuk menyumbang kepada 

penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka. 

Fase 2: Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar 

Disamping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran 

PBL juga mendorong siswa belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat 

membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu, guru dapat 

memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa dimana 

masing-masing kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. 

Prinsip-prinsip pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan 

dalam konteks ini seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar 

anggota, komunikasi yang efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat 

penting memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga 

kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran. 

Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk 

kelompok belajar selanjutnya guru dan siswa menetapkan subtopik-subtopik yang 

spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap 

ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam sejumlah kegiatan 

penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian 

terhadap permasalahan tersebut. 

Fase 3: Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan 

memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya tentu 
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melibatkan karakter yang identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, 

berhipotesis dan penjelasan, dan memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan 

eksperimentasi merupakan aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus 

mendorong siswa untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen (mental 

maupun aktual) sampai mereka betul-betul memahami dimensi situasi permasalahan. 

Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan 

membangun ide mereka sendiri. Guru membantu siswa untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan ia seharusnya mengajukan pertanyaan 

pada siswa untuk berifikir tentang masalah dan ragam informasi yang dibutuhkan untuk 

sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan. 

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan 

tentang fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan 

penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelesan, dan pemecahan. Selama pengajaran 

pada fase ini, guru mendorong siswa untuk menyampikan semua ide-idenya dan 

menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus mengajukan pertanyaan yang 

membuat siswa berpikir tentang kelayakan hipotesis dan solusi yang mereka buat serta 

tentang kualitas informasi yang dikumpulkan. 

Fase 4: Mengembangkan dan Menyajikan Artifak (Hasil Karya) dan 

Mempamerkannya 

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artifak (hasil karya) dan 

pameran. Artifak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape 

(menunjukkan situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan 

secara fisik dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian 

multimedia. Tentunya kecanggihan artifak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. 

Langkah selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai 

organisator pameran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini melibatkan siswa-siswa 

lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau 

memberikan umpan balik. 

Fase 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk 

membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan 

keterampilan penyelidikan dan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru 

meminta siswa untuk merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan 

selama proses kegiatan belajarnya. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 15 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Banyak soal  : 8 

Materi   : Luas permukaan prisma dan limas 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

 

Kompetensi yang diujikan Indikator Soal Kemampuan Pemecahan Masalah Kriteria Soal Pemecahan 

Masalah 

No. 

Butir 

Bentuk 

soal 

 1. Siswa dapat menentukan luas permukaan bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk prisma jika unsur-

unsur nya diketahui . 

   

Menggunakan rumus luas 

permukaan prisma pada 

permasalahan dunia nyata 

 

a. Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga dengan 

alas segitiga 2,4 m dan tinggi segitiga 1,6 m serta 

panjang tenda 3 m. Siswa diminta untuk 

menentukan luas permukaan tenda tersebut. 

Sesuai dengan situasi nyata dan 

minat siswa.  

 

2 Uraian 

Menghitung luas 

permukaan prisma 

 

 

b. Prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga siku-

siku dengan sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika 

tinggi prisma tersebut 15 cm. Siswa diminta untuk 

menghitung luas permukaan prisma 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

1 Uraian 

 2. Siswa dapat menentukan unsur-unsur dalam bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk prisma jika luas 

permukaan prisma diketahui. 

   

 

Menghitung luas 

permukaan prisma 

 

a. Diketahui luas permukaan prisma segiempat yaitu 

600  𝑚 dengan tinggi prisma adalah 10 cm. Jika 

alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, 

siswa diminta untuk menentukan ukuran panjang 

dan lebar sisi alas prisma tersebut.  

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu 

jawaban. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

4 Uraian 

Lampiran 8 
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Menggunakan rumus luas 

permukaan prisma pada 

permasalahan dunia nyata 

 

b. Diketahui kardus berbentuk prisma tegak 

segiempat dengan alas berbentuk belah ketupat 

dengan diagonal-diagonal alas masing – masing 

10 cm dan 24 cm  serta luas permukaan prisma 

536  𝑚 . Siswa diminta untuk menentukan tinggi 

prisma tersebut. 

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

7 Uraian 

 3. Siswa dapat menentukan luas permukaan bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk limas jika unsur-unsur 

nya diketahui . 

   

Menghitung luas 

permukaan limas 

 

a. Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi 

panjang dengan panjang dan lebar alas masing-

masing adalah 14 cm dan 20 cm serta tinggi limas 

24 cm. Siswa diminta untuk menghitung luas 

permukaan limas tersebut. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

3 Uraian 

Menggunakan rumus luas 

permukaan limas pada 

permasalahan dunia nyata 

b. Atap berbentuk limas segiempat dengan alas 

berbentuk persegi, panjang sisi nya 8 m dan tinggi 

limas 3 m. Siswa diminta untuk menghitung luas 

atap tersebut. 

Sesuai dengan situasi nyata dan 

minat siswa.  

 

6 Uraian 

 4. Siswa dapat menentukan unsur-unsur dalam bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk limas jika luas 

permukaan limas diketahui. 

   

Menghitung luas 

permukaan limas 

 

a. Diketahui luas permukaan limas segiempat 

dengan alas berbentuk persegi yaitu 684  𝑚 . 

Jika luas salah satu sisi tegak limas tersebut     

 𝑚 . Siswa diminta untuk menghitung panjang 

sisi alas limas tersebut. 

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

5 Uraian 

Menghitung luas 

permukaan limas 

 

b. Diketahui luas permukaan limas segiempat 

dengan alas berbentuk persegi yaitu 360  𝑚 . 

Jika panjang sisi alas limas adalah 10 cm. Siswa 

diminta untuk menghitung tinggi sisi tegak limas 

tersebut. 

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

8 Uraian 
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Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Jenjang / Mata Pelajaran : SMP / Matematika 

Pokok Bahasan                : Luas permukaan prisma dan limas 

Kelas / Semester      : VIII / Genap 

Jumlah Soal                     : 8 soal 

Alokasi Waktu      : 80 Menit 

Petunjuk:  

1. Tulislah nama dan kelasmu pada lembar jawaban.  

2. Kerjakan semua soal berikut ini pada lembar jawaban  

3. Kerjakan semua soal dengan teliti, cepat, dan tepat.  

4. Setelah waktu selesai, lembar soal dan lembar jawaban diberikan kepada pengawas.  

Soal 

1. Prisma segitiga alasnya berbentuk segitiga siku –siku dengan ukuran 6 cm, 8 cm, 

dan 10 cm. Jika tinggi prisma tersebut 20 cm, tentukan luas permukaan prisma 

tersebut! 

2. Sebuah tenda berbentuk prisma seperti gambar 

disamping, tentukan luas permukaan pada tenda 

tersebut !                                               

  

 

3. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 14 

cm dan lebar 20 cm serta tinggi limas adalah 24 cm. Tentukan luas permukaan 

limas tersebut ! 

4. Diketahui luas permukaan prisma segi empat adalah 600  𝑚 dengan tinggi prisma 

adalah 10 cm. Jika alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, maka tentukan 

kemungkinan-kemungkinan ukuran panjang dan lebar sisi alas prisma tersebut! 

5. Diketahui luas permukaan limas segiempat dengan alas berbentuk persegi yaitu 

684  𝑚 . Jika luas salah satu sisi tegak limas tersebut      𝑚 . Tentukan panjang 

sisi alas limas tersebut ! 

 

6. Suatu atap rumah berbentuk limas yang alasnya 

berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 m dan 

tinggi 3 m. Tentukan luas atap rumah tersebut !  

 

 

 

7. Sebuah kardus berbentuk prisma segiempat dengan alas berbentuk belah ketupat, 

jika panjang diagonal adalah 10 cm dan 24 cm. Tentukan tinggi prisma tersebut 

jika luas permukaan prisma adalah 552  𝑚 ! 

8. Diketahui luas permukaan limas segiempat dengan alas berbentuk persegi yaitu 

360  𝑚 . Jika panjang sisi alas limas adalah 10 cm. Tentukan tinggi sisi tegak 

limas tersebut ! 

 

 

 

https://pikiransigeta.files.wordpress.com

m 

2,4 m 

1,6 m 

3 m 

http://4.bp.blogspot.com/ 
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Rubrik Penskoran dan Kunci Jawaban  

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Aspek yang dinilai dan rubrik penskoran Skor 

a. Memahami Masalah  

1. Benar 1 

2. Salah atau tidak menjawab 0 

b. Menentukan Rencana Penyelesaian  

1. Benar 3 

2. Salah 1 

3. Tidak membuat 0 

c. Melaksanakan Rencana Penyelesaian  

1. Benar 5 

2. Hampir benar 4 

3. Yang benar dan salah seimbang 3 

4. Sebagian kecil benar 2 

5. Salah 1 

6. Tidak menghitung 0 

d. Melihat kembali hasil/Memeriksa kembali  

1. Benar 1 

2. Salah atau tidak ada 0 

Skor minimal = 0    Skor maksimal = 10  
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Kunci jawaban tes kemampuan pemecahan masalah  

No Jawab Skor 

Maksimal 

1.  Diketahui :  

Atap berbentuk limas segiempat dengan alas berbentuk persegi 

Dengan panjang sisi adalah 8 m dan tinggi limas adalah 3 m 

Ukuran genteng adalah 40 cm x 20 cm 

Ditanya : 

Berapa banyak genteng yang diperlukan ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

TC adalah rusuk tegak 

   

 

 

 

    

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat  

AB = 12 cm dan TC = 10 cm 

Karena BC = 12 cm maka EC = 6 cm 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas tersebut 

Luas ABCD =  12  x 12   

=   144   𝑚  

Misalkan, TE adalah tinggi dari Δ TBC, maka : 

 

 𝐸    𝐶   𝐸𝐶  

     𝐸   (   )   (  )  

     𝐸             

     𝐸    √      
     𝐸        
Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

          = 
 

 
 x  12 x  8 

          =     𝑚  

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas   

=  luas   ABCD   + ( 4 x luas Δ TBC) 

=       144        + ( 4 x 48 ) 

=       144      +     192 

=      336 

Langkah 5 : Mengembalikan ke permasalahan semula 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Jadi luas permukaan limas T.ABCD adalah   336   𝑚  1 

 

 

2.  Diketahui : 

Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga dengan alas 1,2 m tinggi 

tenda adalah 1,6 m dan panjang tenda adalah 3 m. 

Ditanya : 

Berapa luas permukaan tenda tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar  

Misalkan prisma tersebut kita beri nama prisma ABC.DEF 

Garis CG adalah tinggi dari segitiga tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = 2,4 m 

Panjang CG = 1,6 m 

Panjang BE =  3 m 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

prisma 

Luas sisi alas dan sisi atas bagian prisma berbentuk segitiga sama 

kaki  , maka 

 

Luas Δ ABC = 
 

 
 x AB x CG  

          = 
 

 
 x  2,4 x  1,6  

          =      𝑚  

Karena sisi yang lain pada segitiga tidak diketahui,  

Panjang AB = 2,4 m maka panjang BG = 1,2 m 

         𝐵𝐶   𝐵𝐺   𝐶𝐺  ( mencari panjang BC) 

    𝐵𝐶   (    )   (    )  

    𝐵𝐶                 

     𝐵𝐶    √        
    𝐵𝐶        m 

BC = AC ( Segitiga sama kaki) 

Keliling alas  = AB + BC +  AC  

                      = 2,4 + 2 + 2 

                      = 6,4 m 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan prisma  

Luas permukaan prisma    = 2 × 𝐿𝑎𝑙𝑎s + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
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Luas permukaan limas  

=  2 × 𝐿𝑎𝑙𝑎s + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 
=   2 x 1,92  + ( 6,4 x 3 ) 

=      3,84 + 19,2 

=      23,04  

Langkah 5 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi luas permukaan tenda tersebut adalah 23,04 𝑚  

 

 

3 

 

 

 

1  

3. Diketahui :  

Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi panjang  

Dengan panjang 14 cm dan lebar 20 cm 

Tinggi limas 24 cm 

Ditanya : 

Luas permukaan limas  tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = 14 cm  

Panjang BC = 20 cm 

Panjang TO = 24 cm 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas  

Perhatikan bangun ABCD 

Luas ABCD = 14 x 20 

            = 280  𝑚  

 

Perhatikan Δ TOE, Panjang AB = 14cm maka panjang OE = 7cm 

 𝐸        𝐸   
     𝐸   (   )  (  )  
     𝐸             
     𝐸    √       = 25 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

          = 
 

 
 x  14 x  25 

          =      𝑚  

Perhatikan Δ TOF, Panjang BC = 20cm maka panjang OF = 10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 𝐹        𝐹   
     𝐹   (   )  (   )  
     𝐹             
     𝐹    √      = 26 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TAB = 
 

 
 x AB x TF  

          = 
 

 
 x  14  x  26 

          =       𝑚  

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas   

=  luas   ABCD   + ( 2 x luas Δ TBC + 2 x luas Δ TAB  ) 

=       280      + (2 x 175 + 2 x 182  ) 

=       280      +    ( 350 + 364 ) 

=       280      +   714 

=       994 

Langkah 5 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 994 𝑚  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

4. Diketahui :  

Luas permukaan prisma segi empat adalah 600  𝑚  dengan tinggi 

prisma 10 cm alasnya berbentuk persegi panjang. 

Ditanya : 

Berapa kemungkinan ukuran panjang dan lebar prisma tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut 

 

Misalkan prisma tersebut diberinama prisma ABCD.EFGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Luas permukaan prisma adalah 600  𝑚  

CG = 10 cm 

Langkah 3 : Menggunakan rumus luas permukaan prisma dan 

memisalkan panjang alas untuk mecari lebarnya  

Percobaan 1 : 

Misal panjang = 20 cm 

Maka, 

Luas alas berbentuk persegi panjang maka  

Luas alas = p x l 

Kell alas = 2 x (p+l) 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + kell alas x tinggi  

600  = 2 x ( pxl ) + 2 x (p+l) x 10 

600 = 2 x ( 20 l) + 2 x ( 20 + l ) x 10 

600 = 40 l + 400 + 20l 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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600 – 400 = 60 l 

l = 200 : 60 

l = 
  

 
 

Percobaan 2 : 

Misal panjang = 15 cm 

Maka, 

Luas alas berbentuk persegi panjang maka  

Luas alas = p x l 

Kell alas = 2 x (p+l) 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + kell alas x tinggi  

600  = 2 x ( pxl ) + 2 x (p+l) x 10 

600 = 2 x ( 15 l) + 2 x ( 15 + l ) x 10 

600 =  30 l + 300 + 20 l 

600 – 300 = 50 l 

l = 300 : 50 

l = 6  

Langkah 4 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Pada permasalahan ini terdapat lebih dari satu jawaban jadi 

ukuran panjang dan lebar  sisi alas prisma tersebut mempunyai 

banyak jawaban. 

Jika p = 20 cm maka l = 
  

 
 cm 

Jika p = 15 cm maka l = 6 cm, dan seterusnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5. Diketahui :  

Atap berbentuk limas segiempat dengan alas berbentuk persegi 

Dengan panjang sisi adalah 8 m dan tinggi limas adalah 3 m 

Ukuran genteng adalah 40 cm x 20 cm 

Ditanya : 

Berapa banyak genteng yang diperlukan ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

   

 

 

 

    

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat  

AB = 8 m dan TO = 3 m 

Karena AB = 8 m maka panjang EO = 4 m 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas tersebut 

Karena mencari banyaknya genteng yang diperlukan maka cukup 

mencari jumlah luas seluruh sisi tegaknya. 
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Misalkan, TE adalah tinggi dari Δ TBC, maka : 

 𝐸        𝐸   

     𝐸   (  )   (  )  

     𝐸        

     𝐸    √      
     𝐸        
Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

          = 
 

 
 x  8 x  5  

          =    𝑚  

Langkah 4 : Menuliskan luas atap 

Luas seluruh sisi tegak limas   

=  4 x luas Δ TBC 

=  4 x 20 

=     80 

Langkah 6 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi luas atap tersebut adalah 80 𝑚  

 

       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

2 

 

 

 

1 

6.  Diketahui :  

Luas permukaan prisma segi empat adalah 536  𝑚  dengan 

alasnya berbentuk belah ketupat  

Panjang diagonalnya masing – masing 10 cm dan 24 cm. 

Ditanya : 

Tentukan tinggi prisma tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan prisma tersebut diberinama prisma ABCD.EFGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AC = 24 cm 

Panjang BD = 10 cm 

Luas permukaan prisma adalah 536  𝑚  

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

prisma 

Luas sisi alas dan sisi atas bagian prisma berbentuk belah ketupat   

maka 

Luas ABCD = 
 

 
 x diagonal 1 x diagonal 2 

          = 
 

 
 x  AC x  BD  

          = 
 

 
 x  24 x  10  

          =      𝑚  

 

 

 

 

 

1 
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Karena AC = 24 cm maka CO = 12 cm 

            BD = 10 cm maka BO = 5 cm 

 Maka : 

         𝐵𝐶   𝐶    𝐵   ( mencari panjang BC) 

    𝐵𝐶   (   )   (  )  

    𝐵𝐶              

     𝐵𝐶    √       
    𝐵𝐶          
 

Keliling alas  = AB + BC + CD + AD  

                      = 4 x BC 

                      = 4 x 13  

                      = 52 

 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan prisma  

Luas permukaan prisma    = 2 × 𝐿𝑎𝑙𝑎s + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

536 =  2 × 𝐿𝑎𝑙𝑎s + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 
      =   2 x 120  + ( 52 x t ) 

      =      240 + 52t 

52t  =      536 – 240 

52t  =      296 

 t     =      
   

  
 

 t     =  
  

  
 = 5,6 ..  

Langkah 5 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi tinggi prisma tersebut adalah 
  

  
  𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

TOTAL SKOR 60 

 

 

 

 

 

O 

C 

D B 

A 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘 𝑖𝑟   
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 
×     

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Diketahui: 

A = , B = , dan C = .  

Ditanyakan hasil dari A+(B-C)? 

Jawab: 

25 
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   HASIL TES UJI COBA  

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH KELOMPOK UJI COBA 

No. Kode 

siswa 

Nomor butir soal Jumlah skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 UC-01 4 3 3 6 8 4 5 7 40 

2 UC-02 7 4 6 6 8 7 6 6 50 

3 UC-03 10 6 4 10 10 3 7 8 58 

4 UC-04 10 10 9 7 10 10 7 10 73 

5 UC-05 10 10 5 10 3 6 7 8 59 

6 UC-06 10 6 4 3 10 3 4 10 50 

7 UC-07 10 6 3 4 10 3 6 8 50 

8 UC-08 10 6 4 10 10 3 6 10 59 

9 UC-09 10 6 7 8 10 8 6 10 65 

10 UC-10 10 7 6 10 10 6 6 10 65 

11 UC-11 10 3 5 6 10 4 10 10 58 

12 UC-12 10 10 6 10 3 6 10 10 65 

13 UC-13 10 10 4 10 10 3 10 10 67 

14 UC-14 10 6 3 10 10 3 8 10 60 

15 UC-15 7 7 3 7 10 4 8 8 54 

16 UC-16 10 6 3 8 10 3 6 10 56 

17 UC-17 10 7 4 8 10 7 6 7 59 

18 UC-18 10 7 3 10 10 3 6 10 59 

19 UC-19 10 6 4 10 10 6 7 10 63 

20 UC-20 10 6 6 7 10 6 6 10 61 

21 UC-21 8 3 4 6 10 3 6 6 46 

22 UC-22 10 6 3 8 10 3 7 8 55 

23 UC-23 5 5 3 7 8 3 6 6 43 

24 UC-24 8 3 4 3 8 6 4 10 46 

25 UC-25 10 10 4 8 10 5 6 8 61 

26 UC-26 4 5 3 6 8 3 6 7 42 

27 UC-27 8 7 4 10 10 6 5 8 58 

28 UC-28 10 4 3 6 8 3 6 8 48 

29 UC-29 10 8 5 8 10 5 8 10 64 

30 UC-30 10 7 3 8 8 3 5 10 54 

31 UC-31 8 10 4 4 10 6 7 8 57 

32 UC-32 10 8 4 7 8 5 8 10 60 
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Rumus :

Butir soal Valid jika rxy > rtabel

Perhitungan :

1 4 40

2 7 50

3 10 58

4 10 73

5 10 59

6 10 50

7 10 50

8 10 59

9 10 65

10 10 65

11 10 58

12 10 65

13 10 67

14 10 60

15 7 54

16 10 56

17 10 59

18 10 59

19 10 63

20 10 61

21 8 46

22 10 55

23 5 43

24 8 46

25 10 61

26 4 42

27 8 58

28 10 48

29 10 64

30 10 54

31 8 57

32 10 60

S 289 1805 2711 103707 16617

100 4096 640

64 3249 456

100 3721 610

16 1764 168

64 3364 464

100 2304 480

540100 2916

100 3600 600

3025 550

25 1849 215

64 2116 368

100 3969 630

100 3721 610

64 2116 368

100

100 3136 560

100 3481 590

100 3481 590

100 4489 670

100 3600 600

49 2916 378

100 4225 650

100 3364 580

100 4225 650

100 2500 500

100 3481 590

100 4225 650

100 5329 730

100 3481 590

100 2500 500

Perhitungan Validitas Soal 

16 1600 160

350

100 3364 580

49 2500

No.

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal.

Butir soal 

no 1 (X)
Skor Total (Y) X

2
Y

2 XY

  

 { }  { }2222
xyr

SUNSUSCNSC

SUSCNSCU
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Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh :

rxy = 32 x − x

32 x - 289 32 x 103707 −

rxy = 0,7217

rtabel = 0,3490

Hasil  perhitungan bahwa nilai rhitung adalah = 0,7217

Karena r hitung > r tabel, maka soal no 1 valid.

Kriteria

valid

2

3

4

5

0,5099

6

7

8

valid

valid

valid

valid

valid

0,6370

0,5073

0,7217 valid

1805

1

tidak valid

28916617

0,7017

0,6151

0,5843

0,1325

Butir

2711

rxy

180522
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No. Kode  
Nomor Butir Soal Skor (Y) 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 UC-04 10 10 9 7 10 10 7 10 73 

2 UC-13 10 10 4 10 10 3 10 10 67 

3 UC-09 10 6 7 8 10 8 6 10 65 

4 UC-10 10 7 6 10 10 6 6 10 65 

5 UC-12 10 10 6 10 3 6 10 10 65 

6 UC-29 10 8 5 8 10 5 8 10 64 

7 UC-19 10 6 4 10 10 6 7 10 63 

8 UC-20 10 6 6 7 10 6 6 10 61 

9 UC-25 10 10 4 8 10 5 6 8 61 

10 UC-14 10 6 3 10 10 3 8 10 60 

11 UC-32 10 8 4 7 8 5 8 10 60 

12 UC-05 10 10 5 10 3 6 7 8 59 

13 UC-08 10 6 4 10 10 3 6 10 59 

14 UC-17 10 7 4 8 10 7 6 7 59 

15 UC-18 10 7 3 10 10 3 6 10 59 

16 UC-03 10 6 4 10 10 3 7 8 58 

17 UC-11 10 3 5 6 10 4 10 10 58 

18 UC-27 8 7 4 10 10 6 5 8 58 

19 UC-31 8 10 4 4 10 6 7 8 57 

20 UC-16 10 6 3 8 10 3 6 10 56 

21 UC-22 10 6 3 8 10 3 7 8 55 

22 UC-15 7 7 3 7 10 4 8 8 54 

23 UC-30 10 7 3 8 8 3 5 10 54 

ANALISIS DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL

DP : daya pembeda

XA : rata-rata dari kelompok atas

Xb : rata-rata dari kelompok bawah

skor maks: skor maksimal

Kriteria

0,71 ≤ DP ≤ 1

0,41 ≤ DP ≤ 0,7

0,21 ≤ DP ≤ 0,4

0 ≤ DP ≤ 0,2

Menentukan kelompok atas dan kelompok bawah dengan rumus 27% x N dimana 

jumlah peserta didik (N) = 31 orang diperoleh 27% x N = 27 % x 32 = 8,64 ((dibulatkan 9 orang). 

Sangat baik

baik

cukup

kurang baik

skormaks

B)XAX(
  DP
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24 UC-06 10 6 4 3 10 3 4 10 50 

25 UC-02 7 4 6 6 8 7 6 6 50 

26 UC-07 10 6 3 4 10 3 6 8 50 

27 UC-28 10 4 3 6 8 3 6 8 48 

28 UC-21 8 3 4 6 10 3 6 6 46 

29 UC-24 8 3 4 3 8 6 4 10 46 

30 UC-23 5 5 3 7 8 3 6 6 43 

31 UC-26 4 5 3 6 8 3 6 7 42 

32 UC-01 4 3 3 6 8 4 5 7 40 

 

 

 

Berikut ini contoh perhitungan untuk butir soal nomor 1, selanjutnya butir soal

yang lain dihitung dengan cara yang sama.

Menghitung rata-rata masing-masing kelompok

1) rata-rata kelompok atas

2) rata-rata kelompok bawah

Menghitung daya pembeda butir soal nomor 1

Xa 10 8,1111 5,667 8,667 9,222 6,11 7,3 9,8

Xb 6,888889 4 3,333 4,556 7,778 3,44 4,9 6,8

Dp 0,311111 0,4111 0,233 0,411 0,144 0,27 0,2 0,3

Berdasarkan perhitungan diperoleh daya pembeda butir soal nomor 1 adalah

0,311 maka butir soal nomor 1 termasuk dalam kategori soal yang cukup

dan digunakan dengan perbaikan.

Hasil Analisis Daya Pembeda Butir Soal

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

digunakan

digunakan dengan perbaikan

digunakan

disisihkan

digunakan dengan perbaikan

Kriteria Keputusan

0,144444444

0,266666667

digunakan dengan perbaikan

digunakan dengan perbaikan

cukup

cukup

digunakan dengan perbaikan0,244444444

0,3

kurang baik

cukup

Daya pembeda

0,311111111

0,411111111

cukup

baik

cukup

baik

0,233333333

0,411111111

skormaks

B)XAX(
  DP
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KISI-KISI SOAL PRE TEST 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 15 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Banyak soal  : 5 Soal 

Materi   : Luas permukaan prisma dan limas 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi yang diujikan Indikator Soal Kemampuan Pemecahan Masalah Kriteria Soal Pemecahan 

Masalah 

No. 

Butir 

Bentuk 

soal 

 1. Siswa dapat menentukan luas permukaan bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk prisma jika unsur-

unsur nya diketahui . 

   

Menggunakan rumus luas 

permukaan prisma pada 

permasalahan dunia nyata 

 

b. Sebuah cokelat berbentuk prisma segitiga dengan 

alas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang 

sisi alas 3 cm dan sisi yang lainnya 2,5 cm. Jika  

panjang cokelat 8 cm. Siswa diminta untuk 

menentukan luas permukaan cokelat tersebut. 

Sesuai dengan situasi nyata dan 

minat siswa.  

 

1 Uraian 

 2. Siswa dapat menentukan unsur-unsur dalam bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk prisma jika luas 

permukaan prisma diketahui. 

   

 

Menghitung luas 

permukaan prisma 

 

a. Diketahui luas permukaan prisma segiempat yaitu 

500  𝑚 dengan tinggi prisma adalah 10 cm. Jika 

alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, 

siswa diminta untuk menentukan ukuran panjang 

dan lebar sisi alas prisma tersebut.  

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu 

jawaban. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

3 Uraian 

 3. Siswa dapat menentukan luas permukaan bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk limas jika unsur-unsur 

nya diketahui . 
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Menghitung luas 

permukaan limas 

 

a. Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi 

panjang dengan panjang dan lebar alas masing-

masing adalah 30 cm dan 12 cm serta tinggi limas 

8 cm. Siswa diminta untuk menghitung luas 

permukaan limas tersebut. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

2 Uraian 

Menggunakan rumus luas 

permukaan limas pada 

permasalahan dunia nyata 

c. Atap berbentuk limas segiempat dengan alas 

berbentuk persegi, panjang sisi nya 12 m dan 

tinggi limas 8 m. Siswa diminta untuk 

menghitung luas atap tersebut. 

Sesuai dengan situasi nyata dan 

minat siswa.  

 

4 Uraian 

 4. Siswa dapat menentukan unsur-unsur dalam bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk limas jika luas 

permukaan limas diketahui. 

   

Menghitung luas 

permukaan limas 

 

a. Diketahui luas permukaan limas segiempat 

dengan alas berbentuk persegi yaitu 1200  𝑚 . 

Jika panjang sisi alas limas adalah 30 cm. Siswa 

diminta untuk menghitung tinggi sisi tegak limas 

tersebut. 

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

5 Uraian 
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PRE TES 

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Jenjang / Mata Pelajaran : SMP / Matematika 

Pokok Bahasan                : Luas permukaan limas dan prisma 

Kelas / Semester      : VIII / Genap 

Jumlah Soal                     : 5 soal 

Petunjuk:  

1. Tulislah nama dan kelasmu pada lembar jawaban.  

2. Kerjakan semua soal berikut ini pada lembar jawaban.  

3. Kerjakan semua soal dengan teliti, cepat, dan tepat.  

4. Setelah waktu selesai, lembar soal dan lembar jawaban diberikan kepada pengawas.  

Soal 

1. Sebuah cokelat berbentuk prisma segitiga dengan 

alas berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang 

sisi alas 3 cm dan sisi yang lainnya 2,5 cm. Jika  

panjang cokelat 15 cm. Tentukan luas permukaan 

cokelat tersebut ! 

 

 

2. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 30 

cm dan lebar 12 cm serta tinggi limas adalah 8 cm. Tentukan luas permukaan limas 

tersebut ! 

3. Diketahui luas permukaan prisma segi empat adalah 500  𝑚 dengan tinggi prisma 

adalah 10 cm. Jika alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, maka tentukan 

kemungkinan-kemungkinan ukuran panjang dan lebar sisi alas prisma tersebut! 

4. Suatu atap gazebo berbentuk limas segiempat yang 

alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 m 

dan tinggi 8 m. Tentukan luas atap gazebo tersebut !  

 

 

 

 

 

5. Diketahui luas permukaan limas segiempat dengan alas berbentuk persegi yaitu 

1200  𝑚 . Jika panjang sisi alas limas adalah 30 cm. Tentukan tinggi sisi tegak 

limas tersebut ! 
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Kunci jawaban tes kemampuan pemecahan masalah  

No Jawab Skor 

Maksimal 

1.  Diketahui : 

Sebuah cokelat berbentuk prisma segitiga dengan alas berbentuk 

segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 3 cm dan sisi yang 

lainnya 2,5 cm dan panjang cokelat 25 cm 

Ditanya : 

Berapa luas permukaan cokelat tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar  

Misalkan prisma tersebut kita beri nama prisma ABC.DEF 

Garis CG adalah tinggi dari segitiga tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = 3 cm 

Panjang AC = BC = 2,5 cm 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

prisma 

Luas sisi alas dan sisi atas bagian prisma berbentuk segitiga sama 

kaki. 

Karena AB = 3 cm maka panajang AG = 1,5 cm 

         𝐶𝐺   𝐴𝐶   𝐴𝐺  ( mencari tinggi segitiga) 

    𝐶𝐺   (    )   (    )  

    𝐶𝐺                
     𝐶𝐺   √        
    𝐶𝐺        cm 

 

Luas Δ ABC = 
 

 
 x AB x CG  

          = 
 

 
 x  3  x  2  

          =   c𝑚  

Keliling alas  = AB + BC +  AC  

                      = 3 + 2,5 + 2,5 

                      = 8 cm 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan prisma  

Luas permukaan prisma    

=  2 × 𝐿𝑎𝑙𝑎s + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

F 

G 

3 cm 

2,5 cm 

25 cm 
A B 

C 
D E 
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=   2 x 3  + ( 8 x 15 ) 

=      6 + 120 

=      126  

Langkah 5 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi luas permukaan cokelat tersebut adalah 126 c𝑚  

 

 

 

 

1  

2. Diketahui :  

Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi panjang  

Dengan panjang 14 cm dan lebar 20 cm 

Tinggi limas 24 cm 

Ditanya : 

Luas permukaan limas  tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = 30 cm  

Panjang BC = 12 cm 

Panjang TO = 8 cm 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas  

Perhatikan bangun ABCD 

Luas ABCD = 30 x 12 

            = 360  𝑚  

 

Perhatikan Δ TOE, Panjang AB = 30cm maka panjang OE= 15cm 

 𝐸        𝐸   
     𝐸   (  )  (   )  
     𝐸            
     𝐸    √       = 17 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

          = 
 

 
 x  12 x  17 

          =      𝑚  

Perhatikan Δ TOF, Panjang BC = 12cm maka panjang OF = 6cm 

 𝐹        𝐹   
     𝐹   (  )  (  )  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

A B 

C D 

T 

E 

F 

O 

30 cm 

15 cm 

12 cm 

8 cm 

`6 cm 
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     𝐹           
     𝐹    √     = 10 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TAB = 
 

 
 x AB x TF  

          = 
 

 
 x  30  x  10 

          =       𝑚  

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas   

=  luas   ABCD   + ( 2 x luas Δ TBC + 2 x luas Δ TAB  ) 

=       360      + (2 x 102 + 2 x 150  ) 

=       360      +    ( 204 + 300 ) 

=       360      +   504 

=       864 

Langkah 5 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 864 𝑚  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

3. Diketahui :  

Luas permukaan prisma segi empat adalah 500  𝑚  dengan tinggi 

prisma 10 cm alasnya berbentuk persegi panjang. 

Ditanya : 

Berapa kemungkinan ukuran panjang dan lebar prisma tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut 

 

Misalkan prisma tersebut diberinama prisma ABCD.EFGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Luas permukaan prisma adalah 500  𝑚  

CG = 10 cm 

Langkah 3 : Menggunakan rumus luas permukaan prisma dan 

memisalkan panjang alas untuk mecari lebarnya  

Percobaan 1 : 

Misal panjang = 20 cm 

Maka, 

Luas alas berbentuk persegi panjang maka  

Luas alas = p x l 

Kell alas = 2 x (p+l) 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + kell alas x tinggi  

500  = 2 x ( pxl ) + 2 x (p+l) x 10 

500 = 2 x ( 20 l) + 2 x ( 20 + l ) x 10 

500 = 40 l + 400 + 20l 

500 – 400 = 60 l 

l = 100 : 60 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

G H 

F E 

D C 

B A 

10 cm 
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l = 
 

 
 

Percobaan 2 : 

Misal panjang = 15 cm 

Maka, 

Luas alas berbentuk persegi panjang maka  

Luas alas = p x l 

Kell alas = 2 x (p+l) 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + kell alas x tinggi  

500  = 2 x ( pxl ) + 2 x (p+l) x 10 

500 = 2 x ( 15 l) + 2 x ( 15 + l ) x 10 

500 =  30 l + 300 + 20 l 

500 – 300 = 50 l 

l = 200 : 50 

l = 4  

Langkah 4 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Pada permasalahan ini terdapat lebih dari satu jawaban jadi 

ukuran panjang dan lebar  sisi alas prisma tersebut mempunyai 

banyak jawaban. 

Jika p = 20 cm maka l = 
 

 
 cm 

Jika p = 15 cm maka l = 4 cm, dan seterusnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5. Diketahui :  

Atap gazebo berbentuk limas segiempat dengan alas berbentuk 

persegi 

Dengan panjang sisi adalah 12 m dan tinggi limas adalah 8 m 

Ditanya : 

Luas atap gazebo ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

   

 

 

 

    

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat  

AB = 12 m dan TO = 8 m 

Karena AB = 12 m maka panjang EO = 6 m 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas tersebut 

Misalkan, TE adalah tinggi dari Δ TBC, maka : 

 𝐸        𝐸   

     𝐸   (  )   (  )  

     𝐸         

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

       3 

 

T 

D 

E O 
C 

B A 
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     𝐸    √       
     𝐸         
Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

          = 
 

 
 x  12 x  10  

          =    𝑚  

Langkah 4 : Menuliskan luas atap 

Luas seluruh sisi tegak limas   

=  4 x luas Δ TBC 

=  4 x 60 

=     240 

Langkah 6 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi luas atap gazebo tersebut adalah 240 𝑚  

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

2 

 

 

 

1 

6.  Diketahui :  

Luas permukaan limas adalah 1200  𝑚 dan panjang sisi alas 

limas adalah 30 cm 

Ditanya : 

Tinggi sisi tegak limas tersebut ? 

 Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

   

 

 

 

    

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat  

AB = 30 m dan Lp = 1200  𝑚  

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas tersebut 

Luas ABCD = AB x BC  

          =  30 x  30  

          =     𝑚  

Langkah 4 : Menentukan tinggi sisi tegak 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas   

1200 =  luas   ABCD   + 4 x luas Δ TBC 

1200 =       900      + (4 x 
 

 
 x BC x TE) 

1200 =       900      +    ( 2 x 30 x TE ) 

1200 =       900      +   60TE 

60TE =       1200 – 900 

TE    = 300 : 60 

TE    = 5  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

       3 

 

 

 

 

 

        3 
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Langkah 6 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi tinggi sisi tegak limas tersebut adalah 5 cm 

 

TOTAL SKOR 60 

 

 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘 𝑖𝑟   
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 
×     

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Diketahui: 

A = , B = , dan C = .  

Ditanyakan hasil dari A+(B-C)? 

Jawab: 

B-C =  *   + 

=   *
   
  

+
 

A+(B×C) = +  *
   
  

+
 

 

= *
    
   

+
 

Jadi hasil dari A+(B-C) adalah *
    
   

+
 

25 

2 

A-C=   

�
= 

*
   

   
+ 

25 
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KISI-KISI SOAL POST TES 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 15 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Banyak soal  : 5 Soal 

Materi   : Luas permukaan prisma dan limas 

Standar Kompetensi : 5.  Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi yang diujikan Indikator Soal Kemampuan Pemecahan Masalah Kriteria Soal Pemecahan 

Masalah 

No. 

Butir 

Bentuk 

soal 

 1. Siswa dapat menentukan luas permukaan bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk prisma jika unsur-

unsur nya diketahui . 

   

Menggunakan rumus luas 

permukaan prisma pada 

permasalahan dunia nyata 

 

a. Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga dengan 

alas segitiga 2,4 m dan tinggi segitiga 1,6 m serta 

panjang tenda 3 m. Siswa diminta untuk 

menentukan luas permukaan tenda tersebut. 

Sesuai dengan situasi nyata dan 

minat siswa.  

 

1 Uraian 

 2. Siswa dapat menentukan unsur-unsur dalam bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk prisma jika luas 

permukaan prisma diketahui. 

   

 

Menghitung luas 

permukaan prisma 

 

a. Diketahui luas permukaan prisma segiempat yaitu 

600  𝑚 dengan tinggi prisma adalah 10 cm. Jika 

alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, 

siswa diminta untuk menentukan ukuran panjang 

dan lebar sisi alas prisma tersebut.  

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu 

jawaban. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

3 Uraian 

 3. Siswa dapat menentukan luas permukaan bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk limas jika unsur-unsur 

nya diketahui . 
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Menghitung luas 

permukaan limas 

 

a. Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi 

panjang dengan panjang dan lebar alas masing-

masing adalah 14 cm dan 20 cm serta tinggi limas 

24 cm. Siswa diminta untuk menghitung luas 

permukaan limas tersebut. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

2 Uraian 

Menggunakan rumus luas 

permukaan limas pada 

permasalahan dunia nyata 

b. Atap berbentuk limas segiempat dengan alas 

berbentuk persegi, panjang sisi nya 8 m dan tinggi 

limas 3 m. Siswa diminta untuk menghitung luas 

atap tersebut. 

Sesuai dengan situasi nyata dan 

minat siswa.  

 

4 Uraian 

 4. Siswa dapat menentukan unsur-unsur dalam bangun 

ruang sisi datar yang berbentuk limas jika luas 

permukaan limas diketahui. 

   

Menghitung luas 

permukaan limas 

 

a. Diketahui luas permukaan limas segiempat 

dengan alas berbentuk persegi yaitu 360  𝑚 . Jika 

panjang sisi alas limas adalah 10 cm. Siswa 

diminta untuk menghitung tinggi sisi tegak limas 

tersebut. 

Melibatkan logika, penalaran, 

dan uji coba. 

Memiliki lebih dari satu cara 

penyelesaian 

 

5 Uraian 
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POS TES 

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 

Jenjang / Mata Pelajaran : SMP / Matematika 

Pokok Bahasan                : Luas permukaan limas dan prisma 

Kelas / Semester      : VIII / Genap 

Jumlah Soal                     : 5 soal 

Petunjuk:  

1. Tulislah nama dan kelasmu pada lembar jawaban.  

2. Kerjakan semua soal berikut ini pada lembar jawaban.  

3. Kerjakan semua soal dengan teliti, cepat, dan tepat.  

4. Setelah waktu selesai, lembar soal dan lembar jawaban diberikan kepada pengawas.  

  

Soal 

 

 

1. Sebuah tenda berbentuk prisma seperti gambar 

disamping, Tentukan luas permukaan tenda 

tersebut!  

 

 

 

2. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 14 

cm dan lebar 20 cm serta tinggi limas adalah 24 cm. Tentukan luas permukaan 

limas tersebut ! 

3. Diketahui luas permukaan prisma segi empat adalah 600  𝑚 dengan tinggi prisma 

adalah 10 cm. Jika alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, maka tentukan 

kemungkinan-kemungkinan ukuran panjang dan lebar sisi alas prisma tersebut! 

 

4. Suatu atap rumah berbentuk limas yang alasnya 

berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 m dan 

tinggi 3 m. Tentukan luas atap rumah tersebut !  

 

 

 

5. Diketahui luas permukaan limas segiempat dengan alas berbentuk persegi yaitu 

360  𝑚 . Jika panjang sisi alas limas adalah 10 cm. Tentukan tinggi sisi tegak 

limas tersebut ! 

 

 

 

 

 

 

https://pikiransigeta.files.wordpress.com

m 

2,4 m 

1,6 m 

3 m 

http://4.bp.blogspot.com/ 
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Kunci jawaban tes kemampuan pemecahan masalah  

No Jawab Skor 

Maksimal 

1.  Diketahui : 

Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga dengan alas 1,2 m tinggi 

tenda adalah 1,6 m dan panjang tenda adalah 3 m. 

Ditanya : 

Berapa luas permukaan tenda tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar  

Misalkan prisma tersebut kita beri nama prisma ABC.DEF 

Garis CG adalah tinggi dari segitiga tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = 2,4 m 

Panjang CG = 1,6 m 

Panjang BE =  3 m 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

prisma 

Luas sisi alas dan sisi atas bagian prisma berbentuk segitiga sama 

kaki  , maka 

 

Luas Δ ABC = 
 

 
 x AB x CG  

          = 
 

 
 x  2,4 x  1,6  

          =      𝑚  

Karena sisi yang lain pada segitiga tidak diketahui,  

Panjang AB = 2,4 m maka panjang BG = 1,2 m 

         𝐵𝐶   𝐵𝐺   𝐶𝐺  ( mencari panjang BC) 

    𝐵𝐶   (    )   (    )  

    𝐵𝐶                 
     𝐵𝐶    √        
    𝐵𝐶        m 

BC = AC ( Segitiga sama kaki) 

Keliling alas  = AB + BC +  AC  

                      = 2,4 + 2 + 2 

                      = 6,4 m 

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan prisma  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

G 

2,4 m 

1,6 m 

3 m 
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Luas permukaan prisma    = 2 × 𝐿𝑎𝑙𝑎s + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

Luas permukaan limas  

=  2 × 𝐿𝑎𝑙𝑎s + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 alas ×  𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 
=   2 x 1,92  + ( 6,4 x 3 ) 

=      3,84 + 19,2 

=      23,04  

Langkah 5 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya 

Jadi luas permukaan tenda tersebut adalah 23,04 𝑚  

 

 

 

3 

 

 

 

1  

2. Diketahui :  

Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi panjang  

Dengan panjang 14 cm dan lebar 20 cm 

Tinggi limas 24 cm 

Ditanya : 

Luas permukaan limas  tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Panjang AB = 14 cm  

Panjang BC = 20 cm 

Panjang TO = 24 cm 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas  

Perhatikan bangun ABCD 

Luas ABCD = 14 x 20 

            = 280  𝑚  

 

Perhatikan Δ TOE, Panjang AB = 14cm maka panjang OE = 7cm 

 𝐸        𝐸   
     𝐸   (   )  (  )  
     𝐸             
     𝐸    √       = 25 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

          = 
 

 
 x  14 x  25 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

T 

E 

F 

O 

14 cm 

7 cm 

20 cm 

24 cm 
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          =      𝑚  

Perhatikan Δ TOF, Panjang BC = 20cm maka panjang OF = 10 

 𝐹        𝐹   
     𝐹   (   )  (   )  
     𝐹             
     𝐹    √      = 26 

Oleh karena itu : 

Luas Δ TAB = 
 

 
 x AB x TF  

          = 
 

 
 x  14  x  26 

          =       𝑚  

Langkah 4 : Menggunakan rumus luas permukaan limas  

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas   

=  luas   ABCD   + ( 2 x luas Δ TBC + 2 x luas Δ TAB  ) 

=       280      + (2 x 175 + 2 x 182  ) 

=       280      +    ( 350 + 364 ) 

=       280      +   714 

=       994 

Langkah 5 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi luas permukaan limas tersebut adalah 994 𝑚  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

3. Diketahui :  

Luas permukaan prisma segi empat adalah 600  𝑚  dengan tinggi 

prisma 10 cm alasnya berbentuk persegi panjang. 

Ditanya : 

Berapa kemungkinan ukuran panjang dan lebar prisma tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut 

 

Misalkan prisma tersebut diberinama prisma ABCD.EFGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat 

Luas permukaan prisma adalah 600  𝑚  

CG = 10 cm 

Langkah 3 : Menggunakan rumus luas permukaan prisma dan 

memisalkan panjang alas untuk mecari lebarnya  

Percobaan 1 : 

Misal panjang = 20 cm 

Maka, 

Luas alas berbentuk persegi panjang maka  

Luas alas = p x l 

Kell alas = 2 x (p+l) 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + kell alas x tinggi  

600  = 2 x ( pxl ) + 2 x (p+l) x 10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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600 = 2 x ( 20 l) + 2 x ( 20 + l ) x 10 

600 = 40 l + 400 + 20l 

600 – 400 = 60 l 

l = 200 : 60 

l = 
  

 
 

Percobaan 2 : 

Misal panjang = 15 cm 

Maka, 

Luas alas berbentuk persegi panjang maka  

Luas alas = p x l 

Kell alas = 2 x (p+l) 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + kell alas x tinggi  

600  = 2 x ( pxl ) + 2 x (p+l) x 10 

600 = 2 x ( 15 l) + 2 x ( 15 + l ) x 10 

600 =  30 l + 300 + 20 l 

600 – 300 = 50 l 

l = 300 : 50 

l = 6  

Langkah 4 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Pada permasalahan ini terdapat lebih dari satu jawaban jadi 

ukuran panjang dan lebar  sisi alas prisma tersebut mempunyai 

banyak jawaban. 

Jika p = 20 cm maka l = 
  

 
 cm 

Jika p = 15 cm maka l = 6 cm, dan seterusnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4. Diketahui :  

Atap berbentuk limas segiempat dengan alas berbentuk persegi 

Dengan panjang sisi adalah 8 m dan tinggi limas adalah 3 m 

Ditanya : 

Luas atap tersebut ? 

Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

   

 

 

 

    

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat  

AB = 8 m dan TO = 3 m 

Karena AB = 8 m maka panjang EO = 4 m 

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas tersebut 

Karena mencari banyaknya genteng yang diperlukan maka cukup 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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mencari jumlah luas seluruh sisi tegaknya. 

Misalkan, TE adalah tinggi dari Δ TBC, maka : 

 𝐸        𝐸   

     𝐸   (  )   (  )  

     𝐸        

     𝐸    √      
     𝐸        
Oleh karena itu : 

Luas Δ TBC = 
 

 
 x BC x TE  

          = 
 

 
 x  8 x  5  

          =    𝑚  

Langkah 4 : Menuliskan luas atap 

Luas seluruh sisi tegak limas   

=  4 x luas Δ TBC 

=  4 x 20 

=     80 

Langkah 6 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi luas atap tersebut adalah 80 𝑚  

 

 

 

       3 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

2 

 

 

 

1 

5.  Diketahui :  

Luas permukaan limas adalah 1200  𝑚 dan panjang sisi alas 

limas adalah 30 cm 

Ditanya : 

Tinggi sisi tegak limas tersebut ? 

 Jawab : 

Langkah 1 : Ilustrasikan sketsa gambar atap tersebut : 

Misalkan atap yang berbentuk limas tersebut tersebut kita 

berinama limas T.ABCD 

   

 

 

 

    

 

Langkah 2 : Menuliskan informasi yang didapat  

AB = 30 m dan Lp = 1200  𝑚  

Langkah 3 : Menuliskan luas bangun datar yang terbentuk dalam 

limas tersebut 

Luas ABCD = AB x BC  

          =  30 x  30  

          =     𝑚  

Langkah 4 : Menentukan tinggi sisi tegak 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas   

1200 =  luas   ABCD   + 4 x luas Δ TBC 

1200 =       900      + (4 x 
 

 
 x BC x TE) 

 

 

 

 

1 
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1 
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1200 =       900      +    ( 2 x 30 x TE ) 

1200 =       900      +   60TE 

60TE =       1200 – 900 

TE    = 300 : 60 

TE    = 5  

Langkah 6 : Mengembalikan kemasalah sebenarnya  

Jadi tinggi sisi tegak limas tersebut adalah 5 cm 

 

 

 

 

1 

TOTAL SKOR 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘 𝑖𝑟   
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 
×     

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 – 100 , dengan pedoman sebagai berikut : 

 

No Kunci Jawaban Skor 

1 Diketahui: 

A = , B = , dan C = .  

Ditanyakan hasil dari A+(B-C)? 

Jawab: 

B-C =  *   + 

=   *
   
  

+
 

A+(B×C) = +  *
   
  

+
 

 

= *
    
   

+
 

Jadi hasil dari A+(B-C) adalah *
    
   

+
 

25 

2 

A-C=   

�
= 

*
   

   
+ 

25 
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Daftar Nilai Pre Tes 

Kemampuan Pemecahan Masalah Kelompok Eksperimen  

No Kode Nilai 

1 E-01 54 

2 E-02 74 

3 E-03 84 

4 E-04 70 

5 E-05 50 

6 E-06 56 

7 E-07 68 

8 E-08 74 

9 E-09 52 

10 E-10 56 

11 E-11 62 

12 E-12 60 

13 E-13 50 

14 E-14 50 

15 E-15 66 

16 E-16 66 

17 E-17 58 

18 E-18 50 

19 E-19 62 

20 E-20 62 

21 E-21 54 

22 E-22 84 

23 E-23 34 

24 E-24 62 

25 E-25 60 

26 E-26 62 

27 E-27 68 

28 E-28 76 

29 E-29 74 

30 E-30 60 

31 E-31 54 

32 E-32 78 
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Daftar Nilai Post Tes 

Kemampuan Pemecahan Masalah Kelompok Eksperimen 

        

 

 

 

 

 

No Kode Nilai 

1 E-01 90 

2 E-02 94 

3 E-03 84 

4 E-04 88 

5 E-05 56 

6 E-06 90 

7 E-07 90 

8 E-08 94 

9 E-09 64 

10 E-10 94 

11 E-11 94 

12 E-12 74 

13 E-13 84 

14 E-14 76 

15 E-15 84 

16 E-16 94 

17 E-17 80 

18 E-18 78 

19 E-19 76 

20 E-20 76 

21 E-21 94 

22 E-22 96 

23 E-23 76 

24 E-24 78 

25 E-25 80 

26 E-26 78 

27 E-27 80 

28 E-28 82 

29 E-29 94 

30 E-30 80 

31 E-31 78 

32 E-32 94 
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Daftar Nilai Post Tes 

Kemampuan Pemecahan Masalah Kelompok Kontrol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No Kode Nilai 

1 K-01 60 

2 K-02 54 

3 K-03 60 

4 K-04 66 

5 K-05 76 

6 K-06 94 

7 K-07 76 

8 K-08 78 

9 K-09 78 

10 K-10 74 

11 K-11 60 

12 K-12 80 

13 K-13 72 

14 K-14 68 

15 K-15 78 

16 K-16 78 

17 K-17 82 

18 K-18 82 

19 K-19 82 

20 K-20 94 

21 K-21 84 

22 K-22 94 

23 K-23 86 

24 K-24 94 

25 K-25 74 

26 K-26 88 

27 K-27 74 

28 K-28 72 

29 K-29 76 

30 K-30 64 

31 K-31 86 

32 K-32 70 
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Uji Normalitas Data UAS 

Menggunakan Uji Komogorov Smirnov dengan Bantuan SPSS 17.0 

Hipotesis: 

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria yang Digunakan: 

Ho diterima jika Sig. > 0,05 

Hasil Hipotesis 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Hasil_Nilai 

N 64 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 72.0781 

Std. Deviation 11.55910 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .102 

Positive .102 

Negative -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z .816 

Asymp. Sig. (2-tailed) .519 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh data 

untuk nilai  𝑖𝑔        Jelas nilai Sig. > 0,05 sehingga 𝐻  diterima. Artinya data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. 
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Uji Homogenitas Data UAS 

Menggunakan uji Levene Dengan Bantuan SPSS 17.0 

Hipotesis: 

𝐻  :      (variansi data sama atau homogen) 

𝐻  :     (variansi data tidak sama atau heterogen) 

Kriteria yang digunakan: 

Ho diterima jika Sig. > 0,05 

Statistik yang digunakan: Uji Levene 

Hasil Hipotesis 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil_Nilai 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.033 1 62 .856 

 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh 

nilai  𝑖𝑔       . Jelas Sig. = 0,856 > 0,05 sehingga 𝐻  diterima. Artinya kedua varians 

data sama atau homogen. 
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Uji Normalitas Data 

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah  Menggunakan Uji Komogorov Smirnov dengan 

Bantuan SPSS 17.0 

Hipotesis: 

Ho : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria yang Digunakan: 

Ho diterima jika Sig. > 0,05 

Hasil Hipotesis 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Hasil 

N 64 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean 80.0313 

Std. Deviation 10.68743 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .108 

Positive .080 

Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .860 

Asymp. Sig. (2-tailed) .450 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 diperoleh data 

untuk nilai  𝑖𝑔        Jelas nilai Sig. > 0,05 sehingga 𝐻  diterima. Artinya data 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan 

dengan uji Kesamaan Dua Varians. 
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Uji Kesamaan Dua Varians Data  

Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Menggunakan uji Levene Dengan Bantuan SPSS 

17.0 

Hipotesis: 

𝐻  :      (variansi data sama atau homogen) 

𝐻  :     (variansi data tidak sama atau heterogen) 

Kriteria yang digunakan: 

Ho diterima jika Sig. > 0,05 

Statistik yang digunakan: Uji Levene 

Hasil Hipotesis 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.400 1 62 .530 

 

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan software SPSS 17.0 

diperoleh nilai  𝑖𝑔       . Jelas Sig. = 0,530 > 0,05 sehingga 𝐻  diterima. Artinya 

kedua varians data sama atau homogen. 
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Uji Ketuntasan Klasikal 

Hipotesis: 

𝐻 :         (proporsi siswa kelompok eksperimen menggunakan model 

pembelajaran PBL yang memperoleh nilai   75 kurang dari atau sama 

dengan 74,5%). 

𝐻 :         (proporsi siswa kelompok eksperimen menggunakan model 

pembelajaran PBL yang memperoleh nilai   75 lebih dari 74,5%). 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah Uji proporsi pihak kanan 

  

 

 
   

√
  (    )

 

 

Kriteria yang Digunakan: 

 Tolak 𝐻   𝑖𝑘𝑎               , dimana        

Taraf Significant = 5 % 

Hasil Hipotesis:  

  
 

 
   

√
  (    )

 

  
  

  
      

√
     (       )

  

  2,092794 

   

Dari hasil penghitungan diperoleh              dan                  . Karena 

                         , maka 𝐻  ditolak. Artinya, siswa yang menggunakan 

model pembelajaran PBL telah mencapai ketuntasan belajar. 
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Uji Peningkatan  

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pada uji hipotesis ini sebelum mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

peneliti menguji terlebih dahulu apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest 

dan postest kelompok eksperimen. Hasil yang diperoleh adalah 

Hipotesis:  

𝐻 :      (Tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan 

hasil post test kelompok eksperimen) 

 𝐻 :       (ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan hasil 

post test kelompok eksperimen). 

    Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah Uji t observasi berpasangan 

𝑡  

 
𝐵

   √𝑛
 

Kriteria yang Digunakan: 

𝐻  diterima jika  𝑡
(  

 

 
 )

 𝑡       𝑡
(  

 

 
 )

,  

Taraf Significant = 5 % 

Hasil Hipotesis: 

 𝑡  
 
 

   √ 
 = 

       

      √  
 = 12.24135 

  

Dari hasil penghitungan diperoleh 𝑡                dan dk= 32-1=31 𝑡      

𝑡          . Karena 𝑡       𝑡                    , maka 𝐻  ditolak. Artinya, 

ada perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan hasil post test kelompok 

eksperimen. 
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Setelah diketahui terdapat perbedaan antara hasil tes kemampuan pemecahan masalah 

pada pretest dan postest, kemudian peneliti menggunakan rumus gain ternormalisasi 

dalam (Hake, 1998) yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. 

⟨𝑔⟩  
 ⟨  ⟩  ⟨  ⟩

     ⟨  ⟩
  

⟨𝑔⟩  
              

          
         

Berdasarkan kriteria gain ternormalisasi 0,5656 berada pada interval      

⟨ ⟩      yang artinya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelompok eksperimen tergolong sedang. 
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Uji Perbedaan Dua Rata - Rata 

Hipotesis: 

𝐻 :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model 

pembelajaran PBL kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD) 

𝐻 :       (rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model 

pembelajaran PBL lebih dari rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD) 

Pengujian Hipotesis: 

Rumus yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata 

𝑡  
  ̅̅̅    ̅̅ ̅

𝑠√
 

  
 

 

  

 

Kriteria yang Digunakan: 

 Tolak 𝐻       𝑡  𝑡(   )(       )                           𝑘  𝑛  𝑛    

Taraf Significant = 5 % 

Hasil Hipotesis:  

Kelompok Kontrol             Kelompok Eksperimen 

Rata-rata 78,5 

  

Rata-rata 83,4375 

Varian  136,26 

  

Varian 90,64 

Simpangan 

baku 11,67 

  

Simpangan  

baku 9,52 
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𝑠  
(    )  

  (    )  
 

       
 = 

(    )       (    )     

       
 = 113,45 

𝑠 = 10,65 

Menghitung t hitung : 

𝑡  
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 √
 

  
 

 

  

 = 
             

     √
 

  
 

 

  

 = 1,85 

Dari hasil penghitungan diperoleh 𝑡           . Untuk  𝑘  (𝑛  𝑛   )     

        diperoleh harga 𝑡      𝑡(    )(  )      . Karena 𝑡            

𝑡           maka 𝐻  ditolak. Hal ini berarti rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa dengan model pembelajaran PBL lebih dari rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD. 
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Penggolongan Pernyataan dalam Angket 

 

 

No. 

 

 

Kondisi 

Angket Respon 

Nomor Pernyataan 

Positif 

Nomor Pernyataan 

Negatif 

1. Perhatian 

(Attention) 

 

2, 8, 20 

 

9, 16, 17 

2. Relevansi 

(Relevance) 

 

4,24,25 

 

19,21 

3. Percaya  Diri 

(Confidence) 

 

6, 10, 14 

 

7, 11,12, 18 

 

4. Kepuasan 

(Satisfaction) 

 

1,5, 15,23 

 

3, 13, 22 

 

Rekap  skor  yang  diberikan  siswa  terhadap  pernyataan-pernyataan  dalam  Angket dibuat 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Untuk pernyataan dengan kriteria positif:  

1 = sangat tidak setuju, 

2 = tidak setuju, 

3 = setuju, 

4 = sangat setuju. 

Untuk pernyataan dengan kriteria negatif: 

1 = sangat setuju, 

2 = setuju, 

3 = tidak setuju, 

4 = sangat tidak setuju. 

Mengitung skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi,  

Penilaian : 
                   

   
         

kemudian  menentukan kategorinya dengan ketentuan:   

90% < x  100% : Baik sekali 

80% < x  90%   : Baik 

70% < x  80%   : Cukup 

60% < x  70%   : Kurang 

        60%          : Sangat kurang 
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HASIL PRESENTASE PENSKORAN ANGKET RESPON SISWA TERHADAP KEGIATAN 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERDASARKAN MODEL PBL 

  

NO 

 

Nomor Butir Angket Total 

Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 78 

2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 94 

4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 84 

4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 84 

5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 87 

6 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 85 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 81 

8 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 80 

9 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 83 

10 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 80 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 80 

12 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 85 

13 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 89 

14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 

15 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 95 

16 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 90 

17 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 95 

18 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 

19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 

20 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 85 

21 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 81 

22 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 82 
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23 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 82 

24 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 83 

25 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 81 

26 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 87 

27 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 80 

28 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 92 

29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 83 

30 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 

31 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 88 

32 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 78 

                          

84,25 

 

Penilaian : 
                   

   
         

             : 
     

   
         = 84,25 % 

Berdasarkan kategori angket respon siswa  84,25 % berada pada interval      x      yang artinya respon siswa terhadap model 

pembelajaran PBL dapat dikategorikan baik. 
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KISI – KISI LEMBAR OBSERVASI  

AKTIVITAS SISWA 

 

Konsep Aspek  Indikator No 

item 

Keaktifan siswa 

adalah kegiatan yang 

bersifat fisik maupun 

mental, yaitu berbuat 

dan berfikir sebagai 

suatu rangkaian yang 

tidak dapat 

dipisahkan. 

 

1. Visual 

activities 

Membaca bahan ajar, buku sumber dan 

LKS  

1,8 

Memperhatikan gambar / video  3 

2. Oral 

activities 

Mengajukan / membuat pertanyaan 10,16 

Menjawab pertanyaan 5,7,25 

Berdiskusi 12 

Mengeluarkan pendapat 22 

3. Listening 

activities 

Mendengarkan penjelasan dari guru 

 

2,19, 

23, 24 

4. Writing 

activities 

Mengerjakan LKS 11 

Mengerjakan soal kuis 20 

5. Drawing 

activities 

Menggambar bangun ruang sisi datar 6 

6. Motor 

activities 

Melakukan percobaan pada saat 

mengerjakan LKS dan menampilkan 

hasil karya di depan kelas   

17 

7. Mental 

activities 

Mengingat materi yang diajarkan 4 

Memecahkan soal 13 

Menanggapi atau memberikan saran 9,18 

8. Emotional 

activities 

Bersemangat pada saat pembelajaran 15 

Tenang pada saat pembelajaran 14,21 
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FORMAT MATCHING FAMILIAR FIGURES TEST (MFFT) 

NamaResponden:      Tempat: 

No 
ITEM 

WAKTU*) 

(detik) PILIHAN**) 

1 
Pohon 

 

 

2 
KepalaManusia 

 

 

3 
BajuAnak-anak 

 

 

4 
Bunga 

 

 

5 
Mistar 

 

 

6 
Burung 

 

 

7 
Kapal 

 

 

8 
Grafik 

 

 

9 
Jambu 

 

 

10 
Anak 

 

 

11 
Busur 

 

 

12 
Becak 

 

 

13 
Diagram 

 

 

Jumlah (a) (b) 

Keterangan *)Waktupertama kali menjawab 

**) Setiapmenjawabdiberitanda  Vpadagaris yang 

tersediasesuaiposisigambarsampaijawabanbenar 

RataanWaktu: (a)/13 =………………     

 RataanPilihan: (b)/13=………………  Semarang, Januari  2015 

Peneliti : 
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DAFTAR KUNCI JAWABAN TES MFFT 

 

No 
ITEM NomorGambarVariasi 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

P1 Itik       X         

P2 Tas           X     

1 Pohon           X     

2 KepalaManusia       X         

3 BajuAnak-anak         X       

4 Bunga               X 

5 Mistar           X     

6 Burung         X       

7 Kapal           X     

8 Grafik     X           

9 Jambu X               

10 Anak X               

11 Busur     X           

12 Becak             X   

13 Diagram       X         

 

Keterangan :X = Nomorgambar yang samadengangambarstandar 
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No KODE 

Jumlah 

waktu 

Jumlah 

Menjawab 

rataan 

waktu 

rataan 

pilihan kriteria 

1 E-01 260 28 20,00 2,15 Impulsif 

2 E-02 395 38 30,38 2,92 Impulsif 

3 E-03 756 27 58,15 2,08 Iv 

4 E-04 541 25 41,62 1,92 Impulsif 

5 E-05 627 24 48,23 1,85 iv 

6 E-06 270 30 20,77 2,31 Impulsif 

7 E-07 593 17 45,62 1,31 Reflektif 

8 E-08 761 20 58,54 1,54 Reflektif 

9 E-09 214 32 16,46 2,46 Impulsif 

10 E-10 599 25 46,08 1,92 Iv 

11 E-11 1253 17 96,38 1,31 Reflektif 

12 E-12 500 19 38,46 1,46 I 

13 E-13 550 22 42,31 1,69 I 

14 E-14 574 18 44,15 1,38 Reflektif 

15 E-15 346 37 26,62 2,85 Impulsif 

16 E-16 1153 17 88,69 1,31 Reflektif 

17 E-17 298 26 22,92 2,00 Impulsif 

18 E-18 258 29 19,85 2,23 Impulsif 

19 E-19 982 23 75,54 1,77 Reflektif 

20 E-20 1051 23 80,85 1,77 Reflektif 

21 E-21 1057 18 81,31 1,38 Reflektif 

22 E-22 424 19 32,62 1,46 i 

23 E-23 566 23 43,54 1,77 Reflektif 

24 E-24 479 24 36,85 1,85 Impulsif 

25 E-25 328 30 25,23 2,31 Impulsif 
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26 E-26 1232 19 94,77 1,46 Reflektif 

27 E-27 659 21 50,69 1,62 Reflektif 

28 E-28 402 19 30,92 1,46 i 

29 E-29 885 21 68,08 1,62 Reflektif 

30 E-30 321 36 24,69 2,77 Impulsif 

31 E-31 1124 23 86,46 1,77 Reflektif 

32 E-32 913 32 70,23 2,46 iv 

  

Rata-rata 43,85 1,77 
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DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 

 

Subjek Reflektif Penelitian Terpilih 

No Subjek Reflektif 
Rata-rata 

Waktu Frekuensi 

1 E-16 88.69 1.31 

2 E-08 58.54 1.54 

 

Subjek Impulsif Penelitian Terpilih 

No 
Subjek impulsive 

Rata-rata 

Waktu Frekuensi 

1 E-15 26.62 2.85 

2 E-18 19.85 2.23 
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Hasil Penskoran Siswa Bergaya Kognitif Reflektif dan Impulsif 

Berdasarkan Langkah-langkah Polya 

 

Subjek 

Penelitian 

Memahami  

Masalah 

Merencanakan 

Penyelesaian 

Melaksanakan  

Rencana 

Memeriksa 

Kembali 

E-16 5 15 23 4 

E-08 5 15 23 4 

E-15 5 15 20 2 

E-18 5 13 18 2 

Skor  

Maksimal 

5 15 25 5 

 

Hasil Presentase : 
    

                   
        

 

Kriteria : 

 

80%   x  100% : Tinggi 

60%   x  80%   : Sedang 

         60%          : Rendah 
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Hasil Persentase Siswa Bergaya Kognitif Reflektif dan Impulsif 

Berdasarkan Langkah-langkah Polya 

 

   Berdasarkan uraian diatas, pada tahap memahami masalah siswa bergaya 

kognitif reflektif dan impulsif cenderung mempunyai pemahaman masalah yang tinggi 

yaitu 100% pada tahap merencanakan permasalahan siswa siswa bergaya kognitif 

reflektif dan impulsif sudah melakukan dengan baik yaitu dengan presentase masing-

masing 100% dan 93%. Pada tahap melaksanakan rencana siswa reflektif sudah 

melakukannya dengan baik yaitu 92% sedangkan siswa reflektif hanya 78%. Tahap 

terakhir yaitu tahap memeriksa kembali jawaban presentasi siswa bergaya kognitif 

reflektif yaitu 80% sedangkan siswa bergaya kognitif impulsif yaitu 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Memahami
Masalah

Menentukan
Rencana

Penyelesaian

Melaksanakan
Rencana

Memeriksa
Kembali
Jawaban

Gaya Kognitif Reflektif Gaya Kognitif Impulsif
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HASIL WAWANCARA 

 

1. Subjek Reflektif  E-16 

a. Soal nomor 1 

P:Menurut anda soal nomor 1 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Mudah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari luas permukaan prisma dengan yang diketahui adalah alas, tinggi 

segitiga dan tinggi prisma. 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Pernah 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah – langkah yang sudah kamu tulis ? 

S:Langkah 1 itu ilustrasi gambar (nunjuk gambarnya), langkah 2 itu menuliskan 

apa yang diketahui dan yang ditanyakan, langkah 3 itu mencari sisi miring, luas 

alas, dan keliling alas langkah ke 5 menuliskan jadinya. 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas Permukaan Prisma pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:Insyaallah saya tahu pak  

P:Bagaimana kamu mengetahui kebenaran dari jawaban kamu ? 

S:Soalnya saya sudah hitung ulang pak dan hasilnya sama pak 

P:Apakah setiap mengerjakan permasalahan kamu selalu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:Iya pak   

b. Soal nomor 2 

P:Menurut anda soal nomor 2 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 
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S:Mencari luas permukaan limas tapi alasnya persegi panjang 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Pernah 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah- langkah yang sudah kamu tulis di 

pekerjaan mu ? 

S:Sama kayak tadi pak, Langkah 1 itu ilustrasi gambar, langkah 2 itu menuliskan 

apa yang diketahui dan yang ditanyakan, langkah 3 itu mencari sisi miring 

masing-masing segitiga karena persegi panjang jadi sisi tegaknya ada dua, luas 

alas, dan keliling alas terus langkah ke 4 hunakan rumus luas permukaan limas 

langkah ke 5 menuliskan jadinya 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:rumus luas pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:tidak tahu pak  

P:Apakah setiap mengerjakan permasalahan kamu selalu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:Iya pak 

c. Soal nomor 3 

P:Menurut anda soal nomor 3 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Sedang 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari ukuran panjang dan lebar alas prisma tapi alasnya persegi panjang 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Belum 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Tidak saya tulis sih pak langkahnya. 

P:Yasudah kamu jelasin aja pekerjaanmu 

S:Pertama misalin panjangnya misal p=20 terus masukin ke rumus deh pak kayak 

gini (nunjuk jawaban) 
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P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:prinsip luas permukaan pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Mungkin ada pak  

P:Jika ada, coba sekarang kamu jelasin ke bapak ? 

S:Ya gampang pak, tinggal misalin p nya sama angka yang lain pak misal 10 atau 

15 pak kan pasti ketemu lebarnya juga pak. Soalnya waktu itu saya juga nyoba 

angka lain juga pak.  

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:insyaallah pak 

P:Apakah setiap mengerjakan permasalahan kamu selalu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:Iya pak 

d. Soal nomor 4 

P:Menurut anda soal nomor 4 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Mudah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Menghitung luas atap pak 

P: Iya bapak tau, bisa lebih lengkap lagi ? 

S:ya menghitung luas atap pak, pakai rumus luas permukaan limas pak tapi tanpa 

alas pak.  

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Pernah 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah pekerjaan mu ? 

S:Langkah 1 itu ilustrasi gambar, langkah 2 itu menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan, langkah 3 itu mencari panjang sisitegaknya terus langkah 

ke 4 gunakan rumus luas permukaan limas langkah ke 5 menuliskan jadinya 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:prinsip luas permukaan limas pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S : Tidak ada pak  

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 
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S:yakin pak  

P:Bagaimana kamu mengetahui kebenaran dari jawaban kamu ? 

S:Soalnya kan cuma nyari luas atap pak jadi gak pakai alas pak dan alas nya kan 

persegi jadi langsung pakai 4 x luas segitiga aja pak 

P:Apakah setiap mengerjakan permasalahan kamu selalu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:Iya pak 

e. Soal nomor 5 

P:Menurut anda soal nomor 5 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Sedang 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari tinggi sisi tegak limas pak tapi yang diketahuinya itu sisi alas 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Belum pak 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah-langkah yang sudah kamu tulis 

dipekerjaan mu ? 

S:Langkah 1 itu ilustrasi gambar, langkah 2 itu menuliskan apa yang diketahui 

dan yang ditanyakan, langkah 3 itu mencari unsur yang belum diketahui 

langkah ke 4 gunakan rumus luas permukaan limas langkah ke 5 menuliskan 

jadinya 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Tidak ada pak  

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:gak tau pak 

P:Apakah setiap mengerjakan permasalahan kamu selalu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:saya cek kok pak 

2. Subjek Reflektif  E-08 

a. Soal nomor 1 

P:Menurut anda soal nomor 1 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S :Sedang 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Ada tenda pramuka dan disuruh mencari luas permukaan tenda itu pak. 
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P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Baru sekali sih pak 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah pekerjaan mu ? 

S:itu udah ada langkah-langkahnya pak 

P:Maksut bapak, jelaskan secara lebih rinci ! 

S:begini pak, langkah 1 itu gambar pak terus langkah 2 menulis apa 

yang diketahui sama apa yang ditanyakan langkah 3 mencari luas alas 

dan kelilingnya dulu pak langkah 4 menggunakan rumusnya pak 

langkah ke 5 menuliskan jadi deh pak. 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Prisnsip atau konsep bagaimana pak ? 

P:ya konsep, kamu menggunakan rumus apa atau bagaimana ? 

S:Luas permukaan prisma pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Setau saya tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:sepertinya saya tahu pak  

P:Bagaimana kamu mengetahui kebenaran dari jawaban kamu ? 

S:Soalnya kan matematika ilmu pasti pak kalo saya ngitung ketemu jawabannya 

jadi saya rasa saya benar pak.  

P:Apakah setiap mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S: iya sepertinya pak 

b. Soal nomor 2 

P:Menurut anda soal nomor 2 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:limas segiempat alasnya persegipanjang yang dicari luas permukaannya 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Sudah cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Pernah 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 
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S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah-langkah yang sudah kamu tulis di 

pekerjaan mu ? 

S: Langkah 1 gambar, langkah 2 itu diket dan ditanya, langkah 3 itu mencari luas 

daerah langkah ke 4 hunakan rumus luas permukaan limas langkah ke 5 

menuliskan jadi 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:luas pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:gak tahu juga sih pak 

P:Apakah setiap mengerjakan permasalahan kamu selalu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:Iya pak 

c. Soal nomor 3 

P: Menurut anda soal nomor 3 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:(berpikir lumayan lama) 

P:Coba anda mengingat-ingat kembali bagaimana cara memahami permasalahan 

tersebut dari cara yang sudah anda ketahui ? 

S:Mencari panjang alas prisma tapi yang diketahui luas permukaan nya pak. 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S :Cukup 

P :Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S :Belum 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah pekerjaan mu ? 

S:Misalin panjangnya aja pak misal p=15 terus masukin ke rumus deh pak lalu 

ketemu l= 6cm. 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S: luas permukaan pak 

P :Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S :Setau saya tidak ada pak.  
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P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S :Tidak yakin sih pak 

P:Apakah ketika mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S : tidak tahu pak, kayaknya cuma saya lihat – lihat. 

d. Soal nomor 4 

P:Menurut anda soal nomor 4 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Mudah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S :Ada gazebo pak, terus kita harus nentuin luas nya pak. 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Pernah 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Iya 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah-langkah yang ada pada pekerjaan mu ? 

S:begini pak, kan itu gazebonya bentuknya limas segiempat jadi saya gambar dulu 

pak biar lebih mudah. Terus saya cari tinggi segitiganya pak kemudian masukin 

ke rumus deh pak. Kan udaah sesuai dengan langkah-langkah yang saya buat 

pak (nunjuk jawaban). 

P:Bahasanya bukan masukin kerumus, Tapi subtitusikan kedalam rumus tersebut. 

Lanjut lalu prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:luas permukaan limas pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Tidak ada pak  

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:Gak tau pak 

P:Apakah ketika mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:Sepertinya iya pak, waktu itu kayaknya saya ngecek sampek 2 kali deh pak tapi 

di oret-oretan takut salah soalnya pak. 

e. Soal nomor 5 

P:Menurut anda soal nomor 5 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S :Mudah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 
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S:Gimana ya pak, limas alasnya berbentuk persegi diketahuinya luas permukaan 

dan panjang sisi alasnya kemudian yang dicari tinggi sisi tegak limas. 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ? 

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Belum pak 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S: Iya pak 

P:Coba sekarang kamu jelaskan langkah pekerjaan mu ? 

S:langkah 1 itu ilustrasi gambar pak tapi saya gambarnya di coret coretan pak 

hehehe terus langkah 2 menulis apa yang diketahui sama apa yang ditanyakan 

langkah 3 mencari luas alas dan kelilingnya dulu pak langkah 4 menggunakan 

rumusnya pak langkah ke 5 menuliskan permasalahan kembali pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Ada pak, kemarin saya baru nanya sama guru les saya pak. 

P:Jika ada, Bagaimana caranya ? 

S:Maaf pak tapi saya lupa, buku les saya ketinggalan dirumah hehe (sambil 

tertawa)  

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:Sudah pak 

P:Bagaimana cara kamu tahu jawaban kamu benar ? 

S:Saya balik aja pak, jadi kayak nyari luas permukaan limas gitu pak. 

P:Apakah ketika mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:saya cek kok pak 

3. Subjek Impulsif  E-15 

a. Soal nomor 1 

P:Menurut anda soal nomor 1 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Menghitung luas permukaan tenda pak yang diketahui alas dan panjang tenda 

pak. 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S: Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Lupa pak 

P:Coba kamu ingat-ingat lagi? 

S:Lupa pak  
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P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Egak sih pak, langkah-langkahnya sudah ada diotak saya pak. 

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Kan sudah ada dikertas pak jawaban saya 

P:Maksut bapak jelasin aja hasil pekerjaan mu ini. 

S:(berpikir lumayan lama) pertama nyari sisi miring dulu pak terus masukin 

kerumus deh pak.  

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas kan pak  

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S: Gak tahu pak  

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S : (berpikir lama)  Cuma saya baca lagi jawaban saya pak.. 

b. Soal nomor 2 

P:Menurut anda soal nomor 2 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Itu kan mencari luas permukaan limas tapi alasnya persegi panjang jadi lebih 

ribet pak.  

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Sudah pak  

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:sama kayak tadi pak, saya tulis di  pikiran saya pak. 

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Saya nyari sisi miringnya dulu pak biar ketemu tinggi segitiganya setelah itu 

saya masukin ke rumus deh pak.  

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas limas pak. 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:tidak ada pak 
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P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S: Gak tahu pak  

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:tidak pak. 

c. Soal nomor 3 

P:Menurut anda soal nomor 3 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari ukuran panjang dan lebar alas prisma pak yang diketahui hanya luas 

permukaan dan tingginya saja pak  

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Belum 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:sama kayak tadi pak, saya tulis di  pikiran saya pak. 

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Saya misalin panjangnya nya jadi misal p=20 cm nanti di otak atik kan pak, 

terus saya jadi bingung sendiri   

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas limas pak. 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:Mungkin pak 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:Bingung ngeceknya pak, orang gatau.. 

d. Soal nomor 4 

P:Menurut anda soal nomor 4 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari luas atap gazebo pak, jadi nyari luas selimutnya aja pak.  

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Cukup 
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P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Belum 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:sama kayak tadi pak, saya tulis di  pikiran saya pak. 

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Saya nyari sisi tegaknya sih pak lalu saya masukin ke rumus deh pak   

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas limas pak. 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:tidak yakin sih pak 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:sepertinya tidak pak 

 

e. Soal nomor 5 

P:Menurut anda soal nomor 5 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Mudah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Nyari panjang sisi tegak limasnya pak dengan alas persegi dan yang dikethaui 

luas permukaan dan panjang sisi alasnya pak.  

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Sudah 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Sudah pak, tapi ditempat les. 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Tetep dipikiran saya pak nulis langkahnya.  

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Saya gunain rumus yang diberikan guru les saya pak, a itu alasnya dan c itu 

panjang sisi tegaknya pak.  

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:yaaa konsep kayak gini pak (sambil nunjuk lembar jawab). 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:ada pak, waktu itu saya bahas bareng sama amanda (temen sebangku) 

P:Jika ada, bagaimana caranya ? 
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S:Jadi nanti masukin kerumus pak/ subtitusikan kerumus pak terus nanti langsung 

ketemu deh pak panjang sisi tegaknya. 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:yakin gak yakin sih pak 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:lupa pak, tapi kayaknya saya cek pak. 

4. Subjek Impulsif  E-18 

a. Soal nomor 1 

P:Menurut anda soal nomor 1 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Sedang 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari luas permukaan tenda.  

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Sudah 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Belum   

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Tidak saya tulis pak, tapi saya tahu. 

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Mencari sisi miring segitiga dulu lalu langsung gunain rumus luas permukaan 

prismanya pak. 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas pak.  

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:Gak tahu pak  

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:tidak pak 

b. Soal nomor 2. 

P:Menurut anda soal nomor 2 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 
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S:Mencari luas permukaan linas dengan alas persegi panjang pak. Dan yang 

diketahui adalah panjang dan lebar alas serta tinggi limas.  

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Sudah pak 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Sudah, tapi lupa lupa gimana gitu pak  

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:tidak saya tulis pak, tapi saya tahu.  

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Pertama saya cari sisi tegak masing masing segitiganya pak, lalu saya masukin 

kerumus luas permukaan limas dengan alas persegi panjang pak. 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas limas pak. 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:tidak ada pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S: Kurang tahu pak  

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:iya pak. 

c. Soal nomor 3. 

P:Menurut anda soal nomor 3 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Susah 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari ukuran panjang dan lebar alas prisma pak. 

P: Itu saja ? 

S: Ya, dengan rumus luas permukaan prisma pak 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Belum 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:Tidak 

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:Ya gitu pak (dengan ragu-ragu) saya misalin panjangnya 15 cm kemudian saya 

kerjakan gitu pak 

P:Kerjakan bagaimana maksutnya ? 
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S:ya kayak yang dikertas itu pak, saya masukin kerumus pak. 

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas permukaan limas pak 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? 

S:ada gak ya pak, kurang tahu pak. 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:Mungkin pak 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:saya baca aja pak. 

d. Soal nomor 4. 

P:Menurut anda soal nomor 4 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 

S:Sedang 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Mencari luas atap gazebo yang bentuknya limas segiempay pak 

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Sudah 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Sudah 

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:saya tulis kok pak,  

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:langkah 1 itu menulis diketahui dan ditanya pak, langkah 2 itu mencari panjang 

sisi tegaknya dan langkah 3 itu mencari luas selimutnya.   

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:Luas limas alas persegi 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:Mungkin ada, tapi saya tidak tahu 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:tidak yakin sih pak 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:tidak pak 

e. Soal nomor 5. 

P:Menurut anda soal nomor 5 ini merupakan soal mudah, sedang atau susah ? 
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S:Sedang 

P:Coba ceritakan maksud soal ini dengan kalimat dan bahasamu sendiri ? 

S:Gimana ya pak, yang jelas nyari sisi tegak limas pak   

P:Apakah dari materi yang sudah didapat sebelumnya cukup untuk menyelesaikan 

soal itu ?  

S:Sudah cukup 

P:Apakah masalah seperti ini pernah anda selesaikan sebelumnya ? 

S:Sudah pak,  

P:Apakah sebelum anda mengerjakan anda menuliskan langkah-langkah apa saja 

yang akan anda gunakan ? 

S:saya tulis kok pak 

P:Coba sekarang kamu jelaskan apa yang kamu tulis dihasil pekerjaan mu ? 

S:langkah 1 itu menulis diketahui dan ditanya langkah ke 2 itu menulis tentang 

cara pekerjaannya pak 

P: Coba jelasin caranya ? 

S: Ya kayak gini pak (nunjuk gambar).   

P:Prinsip atau konsep apa yang telah kamu gunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut ? 

S:yaaa konsep luas pak. 

P:Adakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ? 

S:kurang tahu pak 

P:Setelah selesai mengerjakan permasalahan itu, apakah kamu sudah tahu 

jawaban anda benar atau salah ? 

S:tidak tahu pak 

P:Apakah pada saat mengerjakan permasalahan ini kamu mengecek jawaban yang 

kamu buat ? 

S:iya pak, saya cek perkalian nya. 
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Guru mengelompokan siswa kedalam 

beberapa kelompok 

Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan. 

Guru membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 

Siswa memilih item dalam instrumen gaya kognitif MFFT 
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Siswa mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

Siswa bersama guru melakukan 

evaluasi pembelajaran 


