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ABSTRAK 

Ali Kuswoyo, Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dan NHT 
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Pada Materi Pokok 
Kubus Dan Balok  Kelas VIII SMPN 4 Semarang, Program Studi Pendidikan 
Matematika, Jurusan Matematika, Universitas Negeri Semarang, 2009. 
 Dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar, guru perlu terlebih 
dahulu merencanakan dengan seksama tentang strategi pembelajaran yang tepat, 
metode yang sesuai untuk pembelajaran suatu materi dan teknik bantu serta 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti Lembar Kerja Siswa 
(LKS) yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik 
dalam proses belajar mengajar. Pengembangan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD dapat menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan 
dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, siswa akan belajar dalam suatu tim 
untuk menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik untuk memecahkan 
permasalahan yang dianggap sulit. 
 Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dibandingkan dengan  pembelajaran 
kooperatif tipe NHT terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada 
materi pokok Kubus dan Balok peserta didik kelas VIII SMP N 4 Semarang? 
 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik  kelas VIII semester 2 di 
SMP Negeri 4 Semarang dengan materi pokok Kubus dan Balok. Sampel dalam 
penelitian ini diambil dengan teknik cluster random sampling sebagai wakil dari 
populasi yang terbagi atas 2 kelompok. Variabel dalam penelitian ini adalah 
kemampuan pemecahan masalah matematika. Data penelitian ini diperoleh dari 
tes kemempuan pemecahan masalah peserta didik setelah memperoleh 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT dan nilai ulangan harian materi 
Lingkaran, lembar observasi aktivitas peserta didik. Dalam pembelajaran 
keberhasilan yang ditetapkan adalah sekurang-kurangnya 80% peserta didik 
mendapat nilai ≥ 65. 
 Berdasarkan perhitungan uji pada penelitian ini diperoleh z hitung = 
1,861689 dan z tabel = 1,64 dengan α = 0,05. Karena z hitung > z  tabel  maka hasil tes 
kemampuan pemecahan masalah pada kelompok eksperimen I lebih baik dari 
kelas eksperimen II. 
 Dengan demikian diperoleh simpulan bahwa model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD lebih efektif daripada model pembelajaran kooperatif tipe 
NHT terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 
VIII SMP Negeri 4 Semarang materi pokok Kubus dan Balok. Oleh karena itu 
disarankan guru dapat  memotivasi peserta didik untuk aktif sehingga tercipta 
suasana belajar yang baik antara peserta didik maupun guru dengan peserta didik. 
Pembelajaran kooperatif tipe STAD perlu terus dikembangkan dan diterapkan 
pada materi pokok yang lain. 
 
Kata kunci: Keefektifan, Model Pembelajaran Tipe STAD Dan NHT, 
Kemampuan Pemecahan Masalah, Kubus Dan Balok. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

MOTTO 
 
1. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan dan semua 

kemudahan bisa tercipta setelah melalui kesulitan (Q.S. Al  Insyiraah : 
5-6). 
 

2. Sebenarnya tidak ada kegagalan............. 
Kecuali Kita berhenti dan menyerah.......... 

Janganlah Berhenti dan Menyerah.........!!!!!!!!!!!!!! 
 
3. Berusahalah untuk mendapatkan apa yang kamu cintai dan berusahalah 

mencintai apa yang kamu dapatkan. 
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1. Ibu dan Bapak tercinta, terima kasih atas kasih  

sayang, doa, serta dukungan terbaiknya selama 

ini. 

2. Kakak dan adik tersayang, terimakasih atas 

kesabaran dan pengertian kalian selama ini. 

3. Om Waslam Sekeluarga yang sangat membantu 

dalam penyusunan Skripsi ini.  

4. Sahabatku Kepompong (Dewi, Kiki, Eka  dan 

Ima) yang selalu berbagi selama di UNNES. 

5. Iin, Suti dan Co2 yang telah membantu dalam 

penelitianku. 

6. Teman-teman ”Entahlah” kos (Eko, Anding, Rido, 

Imam, Sita, Alwi, Monok, Baliton dan Bang 

Anjar) yang selalu mendukungku. 

7. Teman-teman seperjuangan Pendidikan 

Matematika ’05, we are the best!!!!   
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan merupakan  masalah 

yang selalu menuntut perhatian.  Tingkat serap antara siswa yang satu dengan 

yang lainnya berbeda-beda, ada yang berkemampuan rendah ada yang tinggi.  Ini 

merupakan tantangan bagi guru agar dapat memaksimalkan daya serap masing-

masing siswa. Proses belajar mengajar matematika akan berlangsung secara 

optimal dan efektif bila direncanakan dengan baik.    

Proses pembelajaran merupakan inti dalam pendidikan. Proses belajar 

mengajar merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antara siswa dengan guru. 

Proses belajar mengajar dikatakan efektif apabila terjadi transfer belajar yaitu 

materi pelajaran yang disampaikan guru dapat diserap ke dalam struktur kognitif 

siswa. Siswa dapat mengetahui materi tersebut tidak  hanya terbatas pada tahap 

ingatan saja tanpa pengertian tetapi bahan pelajaran dapat diserap secara 

bermakna. Agar terjadi transfer belajar yang efektif,  maka kondisi fisik dan psikis 

dari setiap individu siswa haruslah sesuai dengan materi yang dipelajarinya.  

Pembelajaran matematika merupakan sistem obyek-obyek matematika yang harus 

disesuaikan dengan tingkat kesiapan, tingkat kematangan, tingkat perkembangan 

intelektual peserta didik (www.geometri-hito.blogspot.com). Dalam proses belajar 
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mengajar matematika selalu melibatkan siswa secara aktif untuk mengembangkan 

kemampuan dalam berpikir rasional, kritis dan kreatif. 

Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan ide-ide atau konsep-

konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif (Hudojo, 

1988:3). Oleh karena itu, cenderung sulit diterima dan dipahami siswa. Konsep 

matematika tersusun secara hierarkis yang berarti dalam mempelajari matematika 

konsep sebelumnya yang menjadi prasyarat harus benar-benar dikuasai agar dapat 

memahami konsep selanjutnya. Disamping itu Matematika merupakan suatu ilmu 

yang mempelajari jumlah yang diketahui melalui proses perhitungan dan 

pengukuran yang dinyatakan dengan angka-angka atau simbol-simbol 

(http://idb4.wikispaces.com/file/view/lr4003BAB+II.pdf). Oleh karena itu,  

penyajian materi perlu diperhatikan guru secara khusus. Melalui penanganan 

secara khusus ini diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang 

dapat menguasai matematika dengan baik dan nantinya mereka dapat menerapkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menghafal rumus 

matematika saja, akan tetapi siswa juga harus dapat menggunakan ilmu 

matematika untuk memecahkan masalah  kehidupan sehari-hari. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar. Kurikulum di Sekolah harus mengikuti perubahan 

kemampuan pengetahuan, sains dan teknologi. Oleh karena itu, kurikulum di 

Sekolah akan mengalami perubahan. Kurikulum yang digunakan Sekolah saat ini 

adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan 

(http://id.wikipedia.org//wiki/Kurikulim-Tingkat-Satuan-Pendidikan). Dalam  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) belajar merupakan kegiatan aktif 

siswa dalam membangun makna atau pemahaman terhadap suatu konsep, 

sehingga dalam proses pembelajaran siswa merupakan sentral kegiatan, pelaku 

utama dan guru hanya menciptakan suasana yang dapat mendorong timbulnya 

motivasi belajar pada siswa. Siswa dituntut agar dapat memecahkan masalah 

mereka sendiri. 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran, siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta ketrampilan yang 

sudah dimiliki untuk diterapkan dalam pemecahan masalah. Gagne dan Berliner 

(Anni, 2005:2), menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah prilakunya karena hasil dari pengalaman. Jadi siswa dengan 

belajar maka akan mendapat pengalaman untuk belajar selanjutnya. Proses 

pemecahan masalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif 

dalam mencari dan menemukan informasi atau data untuk diolah menjadi konsep, 

prinsip atau simpulan. Jadi dengan proses pemecahan masalah akan menjadi 

pengalaman belajar. 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions 

(STAD) merupakan salah satu model pembelajaran yang mengelompokan siswa 

ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai 5 orang siswa 
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yang terdiri dari siswa yang berkemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD akan meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika karena pembelajaran ini menekankan 

pada kerja kelompok sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Kerja kelompok akan mengurangi beban siswa yang 

memiliki kemampuan rendah dan  siswa yang  memiliki kemampuan tinggi juga 

dapat meningkatkan kemampuannya dengan menerangkan pada teman satu 

kelompoknya serta siswa akan lebih aktif dalam memecahkan soal-soal yang 

diberikan guru dan tidak ada kekosongan dalam pembelajaran. Disamping 

kelompok pembelajaran tipe STAD juga memberikan kuis untuk melihat 

perkembangan siswa setelah melakukan diskusi kelompok, penghargaan yang 

dapat menjadi motivasi untuk siswa dalam belajarnya dan penskoran yang 

digunakan untuk mengetahui perkembangan kelompok. Disamping itu 

pembelajaran ini mudah disesuaikan dengan metode problem solving. Sehingga 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah matematika.  

Pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 

merupakan salah satu model yang menekankan pada diskusi kelompok, kemudian 

pemberian nomor pada masing-masing siswa serta pemberian pertanyaan yang 

harus dikerjakan dengan diskusi kelompok dan pemberian jawaban sesuai nomor 

yang ditunjuk guru. Dengan berkelompok siswa diharapkan aktif dalam 

memecahkan soal-soal yang diberikan guru dan tidak ada kekosongan dalam 
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pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika. 

Menurut guru matematika di SMPN 4 Semarang banyak siswa yang 

mengalami kesulitan belajar dan kurang mampu memecahkan masalah 

matematika pada materi pokok Kubus dan Balok. Model pembelajaran yang 

digunakan masih pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul skripsi “Keefektifan 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika Pada Materi Pokok Kubus dan Balok Peserta Didik Kelas 

VIII SMPN 4 Semarang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah. 

1) Apakah kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik dalam 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan NHT pada materi pokok kubus dan 

balok dapat mencapai 80% atau lebih peserta didik yang mendapat nilai  ≥ 

65? 

2) Bagaimana keaktifan peserta didik pada pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dibandingkan pada pembelajaran kooperatif tipe NHT? 

3) Bagaimana keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dibandingkan dengan  pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadap  

ketuntasan kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi pokok 

Kubus dan Balok peserta didik kelas VIII SMPN 4 Semarang? 
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1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan juga memberikan 

gambaran yang jelas tentang tujuan penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-

istilah yang terdapat dalam judul di atas. 

1.3.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya ada pengaruhnya atau 

efeknya (KBBI, 2004:284). Dalam penelitian ini, suatu pembelajaran dikatakan 

efektif jika: 

1)  Prosentase banyaknya peserta didik yang mendapat nilai 65 atau lebih 

adalah lebih dari atau sama dengan 80% ; 

2) Keakifan peserta didik pada pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik; 

3) Ketuntasan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik 

dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dibandingkan 

dengan  pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi pokok Kubus dan 

Balok peserta didik kelas VIII SMPN 4 Semarang. 

1.3.2 Model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

Model pembelajaran kooperatif STAD adalah model pembelajaran dengan 

strategi belajar menempatkan siswa dalam bentuk kelompok yang beranggotakan 

4 sampai 5  siswa dengan tingkat kemampuan atau jenis kelamin atau latar 

belakang yang berbeda. Tiap kelompok terdapat siswa dengan tingkat kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. Di dalam kelompok tersebut ada tanggung jawab 

bersama, jadi setiap anggota saling membantu untuk menutupi kekurangannya. 

Ada proses diskusi, saling bertukar pendapat, menghargai pendapat, pembelajaran 
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teman sebaya, kepemimpinan dalam mengatur pembelajaran dikelompoknya 

sehingga yang terjalin adalah hubungan yang positif. Pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, terdiri dari lima komponen utama yaitu penyajian kelas, belajar kelompok, 

kuis, skor perkembangan dan penghargaan kelompok. Semua komponen tersebut 

harus dilakukan setiap pembelajaran di kelas. 

Numbered Heads Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh 

Spencer Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut (Trianto, 2007:62). Model NHT digunakan guru 

sebagai pengganti pertanyaan langsung kepada seluruh kelas. Pembelajaran tipe 

NHT, terdiri dari empat langkah yaitu penomoran, pengajuan pertanyaan, berfikir 

bersama dan pemberian jawaban. 

1.3.3 Kemampuan pemecahan masalah 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, dengan imbuhan ke-an kata mampu menjadi kemampuan 

yaitu kesanggupan atau kecakapan. Dalam hal ini berarti kesanggupan dalam 

menyelesaikan masalah matematika. 

1.3.4 Materi Pokok Kubus dan Balok 

Materi pokok Kubus dan Balok merupakan salah satu materi pokok untuk 

kelas VIII SMP/MTs yang materinya meliputi: 

(1) Unsur-unsur pada Kubus dan Balok; 

(2) Jaring-jaring Kubus dan Balok; 

(3) Luas permukaan Kubus dan Balok; 
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(4) Volume Kubus dan Balok; 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang sampai dengan permasalahan tujuan di dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1) Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD prosentase banyaknya peserta didik 

yang mendapat nilai 65 atau lebih adalah lebih dari atau sama dengan 80%; 

2) Keakifan peserta didik pada pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dibandingkan pada pembelajaran kooperatif tipe NHT; 

3) Ketuntasan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dibandingkan dengan  pembelajaran 

kooperatif tipe NHT pada materi pokok Kubus dan Balok peserta didik kelas 

VIII SMPN 4 Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi: 

1.5.1 Siswa 

(1) Siswa yang mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah pada materi 

pokok Kubus dan Balok akan terkurangi bebannya dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

(2) Semakin banyak siswa yang tidak lagi menganggap matematika itu sulit dan 

menambah minat serta kemauan siswa dalam belajar matematika. 

(3) Siswa merasa senang karena dilibatkan dalam proses pembelajaran. 

(4) Siswa semakin tertantang dengan persoalan-persoalan matematika. 

(5) Prestasi belajar matematika siswa dapat meningkat. 
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1.5.2 Guru 

(1) Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaik sistem pembelajaran 

sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi siswa. 

(2) Guru dapat semakin mantap dalam mempersiapkan diri dalam proses 

pembelajaran. 

(3) Guru dapat semakin bersemangat dalam kegiatan belajar mengajar. 

(4) Dapat lebih menciptakan suasana lingkungan kelas yang saling menghargai 

nilai-nilai ilmiah dan termotivasi untuk mengadakan penelitian sederhana 

yang bermanfaat bagi perbaikan dalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran. 

1.5.3 Sekolah 

(1) Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran untuk dapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa. 

(2) Mendapat masukan tentang penelitian yang dapat memajukan sekolah. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran sekilas tentang isi keseluruhan skripsi ini, 

peneliti perlu mengemukakan sistematika skripsi sebagai berikut. Bagian awal 

skripsi berisi judul skripsi, halaman pengesahan, abstrak, motto dan persembahan, 

kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari: Bab I pendahuluan, berisi latar belakang 

masalah, permasalahan, penegasan istilah, tujuan, manfaat dan sistematika skripsi. 

Bab II landasan teori, memaparkan dan memilih berbagai teori konsep dan 
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pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian, 

kerangka berpikir dan hipotesis. Bab III metode penelitian, membahas berbagai 

metode yang digunakan dalam penelitian yang berisi metode penentuan subjek 

penelitian, metode pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, variabel 

penelitian, rancangan penelitian, instrumen penelitian dan analisis data akhir. Bab 

IV hasil penelitian dan pembahasan, meliputi hasil penelitian, hasil observasi 

peserta didik dan pembahasan penelitian. Bab V penutup, berisi simpulan dan 

saran. Bagian akhir skripsi, Terdiri dari daftar kepustakaan dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta perubahan pada aspek-

aspek lain yang ada pada individu yang belajar. Seperti dikemukakan oleh Mouly, 

belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku seseorang berkat 

adanya pengalaman. Kimble dan Garmesi mengemukakan bahwa belajar adalah 

perubahan tingkah laku yang relatif permanen, terjadi sebagai hasil dari 

pengalaman (Sudjana, 1989:5). 

Berdasarkan kegiatan belajar siswa (Sudjana, 1989:12), dapat dibedakan 4 

jenis belajar yaitu: belajar informasi, belajar konsep, belajar prinsip dan belajar 

ketrampilan. 

(1) Belajar informasi 

Belajar informasi adalah belajar lambang, kata, istilah, definisi, peraturan, 

persamaan, perkalian, pernyatan sifat, dan lain-lain jenis informasi. 

 

 



12 

 

(2) Belajar konsep 

Konsep atau pengertian adalah serangkaian perangsang dengan sifat- sifat 

yang sama. Konsep yang sederhana dapat didefinisikan sebagai pola unsur 

bersama diantara anggota kumpulan atau rangkaian. Hakikat konsep tidak terdapat 

di dalam masing-masing anggota, tetapi di dalam unsur atau sifat yang terdapat 

pada semua anggota. 

(3) Belajar prinsip 

Di dalam suatu klasifikasi belajar, prinsip didefinisikan sebagai pola 

hubungan fungsional antar konsep. Prinsip adalah sarana penting untuk dapat 

meramalkan, memecahkan masalah dan membuat kesimpulan baru. Prinsip sangat 

berguna untuk menyatakan hubungan sebab akibat. 

(4) Belajar ketrampilan 

Ketrampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan 

manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. Ketrampilan bergerak dari 

yang teramat sederhana ke yang sangat kompleks. 

Menurut konsep modern (Soelaiman, 1979:45), belajar adalah 

memecahkan masalah (Problem Solving). Karena itu isi pengajaran bukan 

merupakan sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah tetapi terdiri dari 

kebiasaan-kebiasaan, konsep, sikap dan ketrampilan yang dipelajari melalui 

metode problem solving. Pengajaran sebagai kegiatan problem solving berpangkal 

pada konsep pengalaman yang dikemukakan oleh Dewey yaitu suatu kegiatan 

berinteraksi dengan lingkungan untuk memperoleh kepuasan. Jadi untuk dapat 
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menyelesaikan masalah siswa memerlukan usaha, rencana, penelitian, tindakan-

tindakan sehingga masalah dapat dipecahkan.  

Terdapat beberapa prinsip belajar yang berlaku secara umum yang dapat 

dipakai sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu 

meningkatkan upaya belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan 

cara mengajarnya. Prinsip-prinsip belajar berkaitan dengan: Perhatian dan 

motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, pengulangan, balikan 

dan penguatan dan perbedaan individual (Dimiyanti, 1994:46). 

(1) Perhatian dan motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari 

kajian teori belajar pengelolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya 

perhatian tak mungkin terjadi belajar. 

Motivasi adalah tenaga yang menggerakan dan mengarahkan aktifitas 

seseorang. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat dalam pembelajaran. 

Sebagai tujuan motivasi merupakan salah satu tujuan dalam mengajar. Motivasi 

dapat bersifat internal artinya datang dari diri sendiri, dapat juga bersifat eksternal 

artinya datang dari orang lain, misalnya dari guru, orang tua, teman, dan 

sebagainya. 

(2) Keaktifan 

Belajar tidak dapat dipaksa dan dilimpahkan kepada orang lain. Belajar 

hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri. John Dewey 

mengungkapkan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan 

siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri. 
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Menurut teori kognitif belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa 

mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya saja tanpa 

mengadakan transformasi. Menurut teori ini anak memiliki sifat aktif, konstruktif 

dan mampu merencanakan sesuatu. 

(3) Keterlibatan langsung/berpengalaman 

Belajar adalah mengalami sendiri, belajar haruslah dilakukan sendiri oleh 

siswa. Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajar yang dituangkan 

dalam kerucut pengalamannya mengemukakan bahwa belajar yang paling baik 

adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar langsung siswa tidak 

sekedar mengamati secara langsung tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung 

dalam perbuatan dan bertanggungjawab terhadap hasilnya. Pentingnya 

keterlibatan langsung  dalam belajar dikemukakan oleh Dewey, belajar sebaiknya 

dialami melalui perbuatan langsung. Belajar harus dilakukan oleh siswa secara 

aktif, baik individual maupun kelompok dengan cara memecahkan masalah 

(problem solving). 

(4) Pengulangan 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan  adalah yang 

dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini belajar adalah melatih 

daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya: mengamat, menanggap, 

mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan 

mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang. 
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(5) Tantangan 

Teori medan dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam situasi 

belajar berada dalam suatu medan atau lapangan psikologis. Dalam situasi belajar 

siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan 

yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbulah motivasi untuk mengatasi 

hambatan itu yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan 

itu telah diatasi artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk dalam 

medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya. 

(6) Balikan dan penguatan 

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama 

ditekankan oleh teori Operant Conditioning dari B.F. Skinner. Siswa akan belajar 

lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Namun 

menurut Skinner tidak saja oleh penguatan yang menyenangakan tetapi juga yang 

tidak menyenangkan. Dengan kata lain penguatan positif atau negatif dapat 

memperkuat belajar. 

(7) Perbedaan individu 

Siswa adalah individu yang unik artinya tidak ada dua siswa yang sangat 

persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan individu 

ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Karenanya perbedaan individu 

perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Penggunaan metode dan 

strategi belajar mengajar yang bervariasi sehingga perbedaan kemampuan siswa 

dapat terlayani. 
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2.1.2 Pembelajaran Kooperatif 

2.1.1.1 Pengertian pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa bekerja sebagai sebuah tim yang beranggotakan 4-5 siswa 

dengan tingkat kemampuan yang berbeda untuk menyelesaikan sebuah masalah, 

menyelesaikan suatu tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan 

bersama lainnya. Kunci dari pembelajaran kooperatif adalah kerja sama. Kerja 

sama adalah suatu interaksi, merancang untuk memudahkan pencapaian tujuan 

dalam tim. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah 

sekumpulan proses yang membantu siswa untuk berinteraksi dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu atau membangun hasil akhir yang diinginkan. 

Menurut Suherman (2003:259) cooperative learning mencangkup suatu 

kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan 

sebuah masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk 

tujuan yang sama. Cooperative learning menekankan pada kehadiran teman 

sebaya yang berinteraksi antar sesamanya sebagai sebuah tim dalam 

menyelesaikan atau membahas suatu masalah atau tugas. 

Beberapa hal yang perlu dipenuhi dalam cooperative learning agar lebih 

menjamin para siswa bekerja secara kooperatif, hal-hal tersebut meliputi: 

(1) Para siswa yang tergabung dalam sesuatu kelompok harus merasa bahwa 

mereka adalah bagian dari sebuah tim dan mempunyai tujuan  bersama yang 

harus dicapai. 
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(2) Para siswa tergabung dalam suatu kelompok harus menyadari bahwa masalah 

yang mereka hadapi adalah masalah kelompok dan bahwa berhasil atau 

tidaknya kelompok itu akan menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh 

anggota kelompok. 

(3) Untuk mencapai hasil maksimum, para siswa yang tergabung dalam 

kelompok itu harus berbicara satu sama lainnya dalam mendiskusikan 

masalah yang dihadapinya. 

2.1.1.2 Ciri-ciri pembelajaran kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri tertentu dibandingkan 

dengan model lainnya. Arends menyatakan bahwa pelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

(1) Untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara 
kooperatif. 

(2) Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 
sedang dan rendah. 

(3) Jika di dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, 
jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar tiap kelompok terdiri dari 
ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. 

(4) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan 
(Trianto, 2007:47). 

 
2.1.1.3 Keuntungan-keuntungan pembelajaran kooperatif 

Keuntungan menggunakan pembelajaran kooperatif antara lain adalah 

sebagai berikut: 

(1) Membiasakan supaya terampil dalam berpikir kritis 

(2) Meningkatkan hasil kelas 

(3) Model menyesuaikan dalam teknik problem solving. 

(4) Menampilkan pembelajaran sesuai selera personal. 
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(5) Memotivasi siswa dalam kurikulum tertentu. 

(6) Membangun ketrampilan sosial pada diri siswa. 

(7) Menetapkan lingkungan yang baik dalam memberi contoh menerapkan kerja 

sama. 

(8) Membangun kepercayaan diri siswa. 

(9) Menambah ketertarikan. 

(10) Menambah sikap positif dalam diri seorang guru. 

(11) Dapat menggunakan berbagai teknik penilaian. 

2.1.3 Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD singkatan dari Student Teams Achivement Divisions. STAD 

merupakan salah satu tipe dalam model pembelajaran kooperatif untuk 

pengelompokan yang memperlihatkan pengakuan tim dan tanggung jawab 

kelompok untuk pembelajaran individu anggota kelompok. Terdapat empat inti 

dalam STAD yaitu penyajian materi, belajar dalam tim, pemberian kuis dan 

penghargaan. 

2.1.3.1 Penyajian Materi 

Guru menyajikan atau mempresentasikan materi pelajaran. Setiap awal 

pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu memulai dengan penyajian kelas. 

Penyajian tersebut mencakup pembuktian, pengembangan dan latihan terbimbing. 

2.1.3.2 Belajar dalam Tim 

Siswa belajar melalui kegiatan dalam kelompok mereka dengan dipandu 

LKS, untuk menuntaskan materi pelajaran. Selama belajar kelompok, tugas 

kelompok adalah menguasai materi tersebut.  
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2.1.3.3 Pemberian kuis 

Siswa mengerjakan kuis secara individual tidak boleh kerja sama. Hal ini 

menunjukkan apa saja yang telah diperoleh siswa selama belajar dalam kelompok. 

Hasil kuis digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan 

dalam nilai perkembangan kelompok. Nilai awal diambil dari hasil semester siswa 

tiap anggota kelompok.  

Perhitungan skor perkembangan menurut Slavin (Trianto, 2007:55) 

didapat melalui kriteria sebagai berikut. 

Skor kuis Poin perkembangan 
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0 
10 poin sampai dengan satu poin di bawah 
skor awal 

10 

Skor awal sampai dengan 10 poin di atas 
skor awal 

20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 
Nilai sempurna (tanpa memperhitungkan 
skor awal) 

30 

 

Tiga tingkatan diberikan kepada kelompok yang memperoleh nilai 

perkembangan yang diperoleh tiap anggota kelompok. Kriteria tersebut adalah 

sebagai  berikut. 

Rata-rata poin perkembangan 

Rata-rata poin perkembangan Penghargaan tim 

15-19 GOOD TEAM 

20-24 GREAT TEAM 

25-30 SUPER TEAM 
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2.1.3.4 Penghargaan  

Pemberian penghargaan kepada siswa yang berprestasi dan kelompok 

yang memperoleh skor tertinggi dalam kuis. Kegiatan ini dilakukan pada setiap 

akhir pertemuan kegiatan pembelajaran. Guru dapat memberikan penghargaan 

berupa pujian, skor perkembangan atau barang. Langkah tersebut untuk memberi 

motivasi kepada siswa agar lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  

Oleh karena itu yang perlu disiapkan guru sebelum memulai model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini adalah sebagai berikut. 

(1) Nilai rata-rata harian siswa. Nilai ini sebagai acuan untuk membentuk 

kelompok siswa yang heterogen dan skor rata-rata suatu kelompok (jumlah 

nilai rata-rata siswa dalam suatu kelompok dibagi dengan banyaknya siswa 

dalam kelompok tersebut). 

(2) Guru membentuk kelompok siswa yang heterogen tanpa kecerdasan, dan 

suku atau bangsa, maupun agama. Jadi, dalam setiap kelompok sebaiknya ada 

siswa pandai, sedang, atau lemah, dan masing-masing siswa sebaiknya 

merasa cocok satu sama lain. Setiap kelompok terdiri atas 4 sampai 5 siswa. 

(3) Guru mempersiapkan  LKS (Lembar Kegiatan Siswa). LKS itu untuk belajar 

bukan untuk sekedar diisi dan dikumpulkan. 

(4) Kunci jawaban LKS (dicek sendiri oleh siswa). Oleh karena itu, penting bagi 

siswa untuk pada akhirnya diberi kunci jawaban LKS. 

(5) Kuis berupa tes singkat untuk seluruh siswa. Kuis berbeda dengan ulangan 

harian. Waktu kuis berkisar antara 10 menit sampi 15 menit saja. 
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(6) Membuat tes atau ulangan untuk melihat ketercapaian hasil belajar yang 

diharapkan. 

Langkah-langkah STAD dalam pembelajaran matematika di Sekolah 

sebagai berikut: 

(1) Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk peserta didik 

agar setiap kelompok dapat saling bertatap muka dimana setiap kelompok 

terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Dalam setiap kelompok terdiri dari peserta didik 

yang pandai, cukup pandai dan kurang pandai sehingga dapat bekerja sama. 

Masing-masing kelompok diberi nama. 

(2) Guru membagikan LKS dan Lembar Diskusi kepada tiap kelompok dan tiap 

kelompok mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

(3) Guru menjelaskan materi dengan bantuan LKS yaitu dengan proses tanya 

jawab dengan siswa dalam timnya mengenai pertanyaan yang ada dalam 

LKS. 

(4) Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS dan Lembar 

Diskusi, teman satu tim bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada 

temannya yang tidak bisa tadi. 

(5) Guru memberikan penghargaan dan pujian pada kelompok yang paling aktif. 

(6) Setelah selesai mengerjakan LKS kunci jawaban LKS diberikan tiap 

kelompok, kemudian membahas maslah kontekstual, dilanjutkan 

mengerjakan Lembar Diskusi. 

(7) Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban 

kelompoknya di depan. 
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(8) Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk kelompok 

yang lain untuk mengerjakan Lembar Diskusi  soal selanjutnya. 

(9) Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, guru 

membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik pada jawaban 

yang benar 

(10) Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya apabila 

kurang jelas. 

(11) Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ke tempat 

duduknya. 

(12) Siswa mengerjakan tes individu/kuis. 

(13) Bila ada waktu kuis langsung dibahas. 

(14)  Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang paling aktif. 

Kelebihan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Mengembangkan serta menggunakan ketrampilan berpikir kritis dan 

kerjasama kelompok. 

(2) Menyuburkan hubungan antar pribadi yang positif diantara siswa yang 

berasal dari latar belakang  yang berbeda. 

(3) Merupakan bimbingan tim. 

(4) Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah 

(5) Setiap peserta didik dalam kelompok  lebih siap.  

(6) Dengan kuis akan diketahui kemampuan siswa setelah belajar dalam tim. 

(7) Penskoran dapat melihat peningkatan kemampuan kelompok dan individu. 
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(8) Penghargaan akan membuat siswa termotivas dalam belajarnya.  

(9) Model ini menyesuaikan dengan metode problem solving 

Sedangkan kelemahan dalam penggunaan pendekatan ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan 

seperti ini. 

(2) Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam 

pengelolaan kelas, akan tetapi usaha sungguh-sungguh dan terus menerus 

akan dapat terampil menerapkan model pembelajaran ini. 

2.1.4 Pembelajaran Kooperatif tipe NHT. 

Numbered Heads Together (NHT) pertama kali dikembangkan oleh 

Spencer Kagen (1993) untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah 

materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka 

terhadap isi pelajaran tersebut (Trianto, 2007:62). Model NHT digunakan guru 

sebagai pengganti pertanyaan langsung kepada seluruh kelas. 

Langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran NHT ada 4 fase 

yaitu: Penomoran, mengajukan pertanyaan, berpikir bersama dan menjawab. 

(1) Numbering ( Penomoran ) 

Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok tim yang beranggotakan 3 

sampai 5 orang, dan memberi mereka nomor sehingga dalam tim tersebut 

memiliki nomor berbeda. 
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(2) Questioning ( Pengajuan Pertanyaan ) 

Guru mengajukan pertanyaan kepada para siswa. Pertanyaan tersebut dapat 

bervariasi. Pertanyaan yang diajukan oleh guru dapat amat spesifik dan bentuknya 

berupa kalimat tanya. 

(3) Head Togheter ( Berfikir Bersama ) 

Para siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu dan 

meyakinkan tiap anggota dalam tiap timnya itu untuk mengetahui jawaban 

tersebut. 

(4) Answering ( Pemberian Jawaban ) 

Guru menyebut satu nomor tertentu dan siswa yang nomornya sama dengan 

nomor yang disebut gurunya mengacungkan tangan dan mencoba untuk 

menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas. 

Kelebihan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut: 

(1) Siswa akan lebih siap semua; 

(2) Dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh; 

Adapun  kekurangan dari model pembelajaran Numbered Heads Together 

(NHT) adalah sebagai berikut. 

(1) Kemungkinan nomor yang dipanggil, dipanggil lagi oleh guru. 

(2) Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. 

(http://gurupkn.wordpress.com/wp-comments-post.php). 
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2.1.5 Pemecahan masalah (Problem Solving)  

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa 

dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

ketrampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin. Menurut Polya (Suherman, 2003:89), dalam  pemecahan suatu 

masalah terdapat empat langkah yang harus dilakukan yaitu: memahami masalah, 

merencanakan penyelesaiannya, menyelesaikan masalah sesuai rencana kedua dan 

memeriksa kembali hasil yang diperoleh (looking back). 

Urutan langkah-langkah pemecahan masalah menurut John Dewey 
(Sujono, 1988 :216), yaitu : 
(1) Tahu ada masalah, kesadaran tentang adanya kesukaran, rasa putus asa, 

keheranan atau keraguan. 
(2) Mengenali masalah. 
(3) Menggunakan pengalaman yang lalu. 
(4) Menguji secara berturut-turut hipotesa akan kemungkinan-kemungkinan 

penyelesaian. 
(5) Mengevaluasi dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti. 

Pemecahan masalah merupakan suatu hal yang esential di dalam 
pengajaran matematika (Hudojo, 2005:28),  sebagai berikut:  
(1) Siswa menjadi terampil menyelesaikan informasi yang relevan, kemudian 

menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. 
(2) Keputusan intelektual akan timbul dari dalam merupakan hadiah interisik 

bagi siswa. 
(3) Potensi intelektual siswa meningkat. 
(4) Siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses 

melakukan penemuan. 
2.1.6 Kemampuan pemecahan masalah 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, dengan imbuhan ke-an kata mampu menjadi kemampuan 

yaitu kesanggupan atau kecakapan. 

Indikator-indikator pemecahan masalah pada peraturan Dirjen Dekdasmen 
Depdiknas No506/C/PP/2004 tanggal 11 November 2004: 
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(1) Kemampuan menunjukkan pemecahan masalah. 
(2) Kemampuan mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 
(3) Kemampuan menyajikan masalah matematik dalam berbagai bentuk. 
(4) Kemampuan mengembangkan strategi pemecahan masalah. 
(5) Kemampuan membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu 

masalah. 
(6) Kemampuan menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 (Wardhani, 2005:96). 
Beberapa ketrampilan-ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah meliputi: 
(1) Memahami soal: Memahami dan mengidentifikasi apa yang diketahui, apa 

yang ditanyakan, diminta untuk dicari atau membuktikan. 
(2) Memilih pendekatan atau strategi pemecahan: misalnya menggambarkan 

masalah dalam bentuk diagram maupun tabel, memilih dan menggunakan 
pengetahuan aljabar yang diketahui, dan konsep yang relevan untuk 
membentuk model atau kalimat matematika. 

(3) Menyelesaikan strategi yang telah dipilih: Melakukan operasi hitung  secara 
benar untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. 

(4) Menafsirkan solusi: Menerjemahkan hasil operasi hitung dari model atau 
kalimat matematika untuk menentukan jawaban dari permasalahan asal. 
(Moch.Chotim, 2005:1). 

2.1.7 Kubus dan Balok 

2.1.7.1 Kubus dan unsur-unsurnya 

 

 

 

 

 

2.1.7.1.1 Mengenal kubus 

Kubus merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh enam buah 

bidang persegi yang bentuk dan ukurannya sama (Sukino, 2006:303). 

2.1.7.1.2 Unsur-unsur kubus  

Kubus mempunyai beberapa unsur utama yaitu sisi, rusuk dan titik sudut. 

s 
A B 

C D 

E F 

G H 
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(1) Sisi kubus 

Sisi kubus adalah suatu bidang persegi (permukaan kubus) yang membatasi 

bangun ruang kubus. 

 Pada gambar 1, dapat dilihat 6 sisi 

kubus yaitu sisi ABCD, EFGH, 

ABFE, DCGH, ADHE dan BCGF. 

 

 

(2) Rusuk kubus 

Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada 

sebuah kubus. 

Kubus memiliki 12 rusuk yaitu: rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, 

BF, CG dan DH. 

(3) Titik sudut 

Titik sudut kubus adalah titik Perpotongan dari tiga rusuk kubus yang berdekatan. 

Pada gambar 1, titik-titik sudut kubus adalah titik A, B, C, D, E, F, G dan H. 

2.1.7.1.3 Diagonal kubus 

Diagonal merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

sebidang yang saling berhadapan. 

 

 

 

 

Gbr 1 
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(1)  Diagonal sisi (diagonal bidang) 

Lihat gambar 2, diagonal sisi yaitu: BD dan HF, Sedangkan diagonal sisi yang    

lain yaitu: AF, BE, CH, DG, AC, EG, AH, DE, BG dan CF. 

(2)  Bidang diagonal 

Bidang diagonal pada sebuah kubus adalah bidang yang dibatasi dua diagonal 

dan dua rusuk pada sebuah kubus. Lihat gambar 2, bidang diagonal yaitu BDHF. 

Sedangkan bidang diagonal yang lain yaitu: ABGH, CDEF, BCEH, ADFG dan 

bidang ACGE. 

(3)  Diagonal ruang 

Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak 

sebidang yang saling berhadapan. Lihat gambar 2, diagonal ruang yaitu: ruas 

garis CE. Diagonal yang lain AG, BH dan DF. 

2.1.7.1.4 Panjang diagonal bidang dan  diagonal ruang kubus. 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar kubus disamping. Pada bidang alas ABCD, garis AC 

merupakan diagonal bidang. Misalkan ukuran kubus = s.  

 

 

 

s 
A B 

C D 

E F 

G H 
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Menurut teorema phytagoras   Perhatikan    ABC siku-siku di B  

AC2 = AB2 + BC2   pada bidang alas ABCD 

AC = 

= 

= 

=  

Jadi, panjang diagonal bidang AC adalah              satuan panjang. 

Karena rusuk kubus memiliki panjang yang sama, maka panjang diagonal bidang 

pada kubus memiliki panjang yang sama pula. 

Perhatikan garis AG pada kubus ABCD.EFGH di atas. Garis AG merupakan 

diagonal ruang kubus. Perhatikan     ACG siku-siku di C pada bidang diagonal 

ACGE. 

 

 

 

Bidang diagonal ACGE berbentuk persegi panjang. Menurut teorema phytagoras: 

AG2 = AC2 + CG2 

=  

 = 

 = 

 =  

Jadi panjang diagonal ruang AG  adalah            satuan panjang. 
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2.1.7.2 Balok dan unsur-unsurnya. 

 

 

 

  

2.1.7.2.1 Mengenal balok 

Balok merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh tiga buah 

bidang persegi panjang yang masing-masingnya mempunyai  bentuk dan ukuran 

yang sama. 

2.1.7.2.2 Unsur-unsur balok 

Balok mempunyai beberapa unsur utama yaitu sisi, rusuk dan titik sudut. 

(1) Sisi balok 

Balok mempunyai tiga pasang sisi, yang masing-masing pasang berbentuk persegi 

panjang yang sama bentuk dan ukurannya. Sisi balok yaitu sisi ABCD, EFGH, 

ABFE, DCGH, ADHE dan BCGF. 

(2) Rusuk balok 

Sebuah balok mempunyai 12 rusuk. Rusuk-rusuk tersebut adalah rusuk AB, DC, 

EF, HG, AE, BF, CG, DH, AD, BC, EH dan FG. 

(3)  Titik sudut 

Titik sudut balok adalah titik perpotongan dari tiga rusuk balok yang berdekatan. 

Pada gambar 3, titik-titik sudut balok adalah titik A, B, C, D, E, F, G dan H. 
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2.1.7.2.3 Diagonal balok 

  

 

 

 

(1) Diagonal sisi (diagonal bidang) 

Diagonal sisi balok adalah diagonal yang terdapat pada sisi balok. Lihat gambar 4, 

diagonal sisi balok yaitu: BE, dan diagonal sisi balok yang lain adalah AF, CH, 

DG, AC, BD, EG, FH, AH, DE, BG, dan CF. 

(2) Diagonal ruang 

Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak 

sebidang yang saling berhadapan. Lihat gambar 4, diagonal ruang balok yaitu: 

ruas garis DF. Diagonal ruang yang lain adalah AG, BH dan CE. 

2.1.7.2.4 Panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. 

 

 

 

 

 

Pada bidang alas ABCD, garis BD merupakan diagonal bidang. Misalkan balok 

ABCD.EFGH memiliki panjang = p, lebar = l dan tinggi = t. 
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Menurut theorema phytagoras  Perhatikan bidang alas ABCD  

BD2 = AB2 + AD2  

BD2 = p2 + l2 

BD =           

Jadi panjang diagonal BD =                 satuan panjang. 

Pada balok ABCD.EFGH, garis HB merupakan diagonal ruang balok. Untuk 

mengetahui panjang diagonal ruang HB, perhatikan segitiga BDH siku-siku di D. 

Menurut teorema phytagoras  

HB2 = BD2 + DH2    

HB2 =                     +  t2 

 = p2 + l2 + t2 

HB =                         

Pada balok dengan ukuraan panjang = p, lebar = l dan tinggi = t. Panjang diagonal 

ruangnya adalah                   satuan panjang. 

2.1.7.3 Jaring-jaring kubus dan balok 

2.1.7.3.1 Jaring-jaring kubus 

Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian 6 buah bidang persegi yang jika 

dibentangkan akan terbentuk bidang yang dibatasi bangun datar. Jika suatu model 

kubus ABCD. EFGH yang terbuat dari karton yang diiris sepanjang rusuk-rusuk 

AE, DH, BF, CG, EF dan HG kemudian direbahkan sisi-sisinya maka akan 

diperoleh model  jaring-jaring kubus. 
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Model Jaring-jaring kubus 

2.1.7.3.2 Jaring-jaring balok 

Jaring-jaring balok merupakan rangkaian 6 buah bidang persegi panjang 

yang jika dibentangkan akan terbentuk bidang yang dibatasi bangun datar. Jika 

suatu model balok ABCD EFGH yang terbuat dari karton yang diiris sepanjang 

rusuk-rusuk AE, DH, BF, CG, EF dan HG kemudian direbahkan sisi-sisinya maka 

akan diperoleh model jaring-jaring balok. 
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 Model Jaring-jaring balok 

2.1.7.4 Luas permukaan dan volume kubus dan balok 

2.1.7.4.1  Luas permukaan kubus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui kubus dengan panjang rusuk = s. Dari jaring-jaring kubus dapat 

disimpulkan bahwa kubus memiliki enam buah bidang dengan tiap bidangnya 

berbentuk persegi. Maka,  
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Luas jaring-jaring kubus = 6 x luas persegi 

    = 6 ( s x s) 

                  = 6 s2 

Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah L = 6 s2  

Dengan L = luas permukaan kubus dan  s = panjang rusuk kubus. 

2.1.7.4.2 Luas permukaan balok 

Menentukan luas permukaan balok 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah balokdengan ukuran panjang = p, lebar = l 

dan tinggi = t 

Dari jaring-jaring balok pada gambar di atas terdiri dari tiga pasang persegi 

panjang yang kongruen, yaitu sepasang bidang alas dan bidang atas, sepasang 

bidang depan dan belakang serta sepasang bidang kiri dan kanan. 
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Luas bidang alas dan atas   = 2 x (p x l) = 2pl 

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

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

Luas jaring-jaring balok = jumlah luas seluruh permukaan (bidang) 

   = 2pl + 2pt + 2lt 

       = 2 (pl + pt + lt)  

Luas permukaan balok sama dengan luas luas jaring-jaringnya, yaitu 

 L = 2 (pl + pt + lt)  

Jadi rumus luas permukaan balok adalah 

L = 2 (pl + pt + lt)  

Dengan : L = luas permukaan 

p = panjang balok 

     l = lebar balok 

   t = tinggi balok 

2.1.7.5 Volume Kubus dan Balok 

2.1.7.5.1 Volume kubus  

 

 

 

 

Kubus merupakan balok yang ukuran panjang, lebar dan tingginya sama. Oleh 

karenanya, rumus volume kubus dapat diperoleh dari rumus volume balok.  

Dengan cara sebagai berikut. 
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V = p x l x t 

    = s x s x s 

V = s3 

Oleh karena s x s merupakan luas alas, maka: 

V = luas alas x tinggi atau V = s3 

Dengan V = volume kubus dan s = panjang rusuk kubus. 

2.1.7.5.2 Volume balok 

Menentukan volume balok 

 

 

 

Gambar di atas menunjukkan sebuah balok dengan ukuran panjang = p, lebar = l 

dan tinggi = t 

Maka volume balok tersebut adalah 

V = p x l x t atau V = plt 

Oleh karena p x l merupakan luas alas, maka: 

Volume balok = luas alas x tinggi 

Jadi volume balok dapat dirumuskan sebagai berikut 

V = luas alas x tinggi atau V = p x l x t 

Dengan : V = volume balok 

  p = panjang balok 

  l = lebar balok 

  t  = tinggi balok  

l 

t 

p 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Adapun beberapa faktor yang berpengaruh dalam upaya memaksimalkan 

pencapaian hasil belajar yaitu faktor internal dan eksternal dari siswa atau anak 

didik tersebut. Adapun faktor internal adalah daya kemampuan dari masing-

masing individu. Adapun kemampuan ini dapat dilatih dengan belajar. Seseorang 

akan belajar apabila individu memiliki kesanggupan, pengalaman dan berlatih 

secara sungguh-sungguh. Namun untuk mempermudah proses belajar agar dapat 

berlangsung dengan baik harus disertai adanya perasaan senang. Adapun faktor 

eksternal diantaranya adalah kurikulum, program, sarana dan fasilitas serta tenaga 

pendidik. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu hasil belajar. 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu bentuk kemampuan 

berfikir matematika tingkat tinggi karena dalam kegiatan pemecahan masalah 

terangkum kemampuan matematika lainnya seperti penerapan aturan pada 

masalah tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasian, pemahaman konsep 

maupun komunikasi matematika.  

Kurikulum KTSP sangat memberi kesempatan guru untuk melakukan 

inovasi dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada kerja kelompok, 

keaktifan dari setiap anggota kelompok, perhatian dan motivasi, pengguatan, dan 

seterusnya. Ini sesuai denggan prinsip-prinsip belajar yang menggutamakan 

adanya keaktifan, keterlibatan langsung, tantangan, penguatan, dan seterusnya, 

dalam proses pembelajaran matematika. Dengan penggunaan model ini siswa 
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akan merasa senang karena dapat bekerjasama dengan temannya dan kekurangan 

dari diri masing-masing kelompok dapat ditutupi oleh teman sekelompoknya. 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Divisions 

(STAD) merupakan salah satu model pembelajaran yang mengelompokan siswa 

ke dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai 5  orang siswa 

yang terdiri dari siswa yang berkemampuan akademik tinggi, sedang dan rendah. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD akan meningkatkan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah matematika karena pembelajaran ini menekankan 

pada kerja kelompok sehingga siswa lebih mudah menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Kerja kelompok akan mengurangi beban siswa yang 

memiliki kemampuan rendah dan  siswa yang  memiliki kemampuan tinggi juga 

dapat meningkatkan kemampuannya dengan menerangkan pada teman satu 

kelompoknya serta siswa akan lebih aktif dalam memecahkan soal-soal yang 

diberikan guru dan tidak ada kekosongan dalam pembelajaran. Disamping 

kelompok pembelajaran tipe STAD juga memberikan kuis untuk melihat 

perkembangan siswa setelah melakukan diskusi kelompok, penghargaan yang 

dapat menjadi motivasi untuk siswa dalam belajarnya dan penskoran yang 

digunakan untuk mengetahui perkembangan kelompok. Disamping itu 

pembelajaran ini mudah disesuaikan dengan metode problem solving. Sehingga 

dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam memecahkan masalah matematika.  

Disamping model kooperatif tipe STAD, model kooperatif tipe NHT juga 

mengedepankan penyelesaian masalah secara kreatif dan pola pikir matematis 
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akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara optimal konsep 

matematika dan mempergunakan untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kedua 

pembelajaran tersebut akan efektif digunakan dalam memecahkan masalah 

matematika. 

Perbedaan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pembelajaran 

kooperatif tipe NHT dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

No Langkah-langkah pembelajaran Tipe STAD Tipe NHT 

1. Pembagian kelompok 4-5 siswa  3-5 siswa 

2. Penyajian materi Ada Ada 

3. Penomoran Tidak ada Ada 

4. Kegiatan kelompok Lebih baik Baik 

5. Kuis  Ada Tidak ada 

6. Penghargaan kelompok Ada Tidak ada 

7. Penghargaan individu Ada Tidak ada 

8 Skor perkembangan  Ada Tidak ada 

9. Pemberian jawaban  Kelompok Individu 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih menekankan semua 

kegiatan pada kerja kelompok, kemudian diakhir pembelajaran siswa diberikan 

kuis sehingga kemampuan pemecahan masalah siswa akan lebih baik 

dibandingkan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Secara teoritis model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Dengan demikian maka kita akan menguji apakah pada 
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materi pokok kubus dan balok kemampuan pemecahan masalah peserta didik 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih 

baik (efektif) daripada peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

1) Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD prosentase banyaknya peserta 

didik yang mendapat nilai 65 atau lebih adalah lebih dari atau sama dengan 

80% ; 

2) Keakifan peserta didik pada pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik 

dibandingkan pada pembelajaran kooperatif tipe NHT; 

3) Ketuntasan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dibandingkan dalam  model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi pokok Kubus dan Balok 

peserta didik kelas VIII SMPN 4 Semarang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Obyek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 1999:55). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua peserta didik  kelas VIII Semester 2 SMP Negeri 4 

Semarang tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 8 kelas. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut (Sugiyono, 1999:56). Pengambilan sampel dilakukan secara 

Cluster Random Sampling pada populasi yang telah dilakukan uji homogenitas. 

Hal ini dilakukan setelah memperlihatkan ciri-ciri antara lain: siswa mendapat 

materi, berdasarkan kurikulum yang sama, siswa yang menjadi obyek penelitian 

duduk pada tingkat kelas yang sama dan pembagian kelas tidak ada kelas 

unggulan. Pada penelitian ini diambil satu kelas sebagai kelas uji coba instrumen 

yaitu kelas VIII G dan dua kelas sebagai sample penelitian yaitu kelas VIII H 

sebagai kelas eksperimen I yang diberi pembelajaran kooperatif tipe STAD, kelas 

VIII F sebagai kelas eksperimen II yang diberi pembelajaran kooperatif tipe NHT. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

3.2.1 Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh daftar nama-nama 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta memperoleh data nilai ulangan 

mata pelajaran matematika materi pokok sebelumnya yang akan dipakai sebagai 

data awal. 

3.2.2 Metode Pemberian Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh skor kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada peserta didik kelas VIII SMPN 4 Semarang tahun 

pelajaran 2008/2009 pada kelas yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan pembelajaran dengan model pembelajaran  kooperatif tipe NHT. 

3.2.3 Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keaktifan siswa 

dalam proses belajar mengajar selama proses pembelajaran. Pada penelitian ini 

observasi digunakan untuk mengetahui keaktifan peserta didik pada pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan NHT. 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

(1) Mengambil nilai ulangan harian aspek kemampuan pemecahan masalah bab 

sebelumnya pada kelas eksperimen I dan eksperimen II untuk diuji 

homogenitas, normalitas dan kesamaan rata-ratanya. 

(2) Berdasarkan data pada nomor 1 ditentukan sampel penelitian dengan teknik 

cluster random sampling dengan pertimbangan siswa mendapat materi yang 
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sama, berdasarkan kurikulum yang sama, siswa yang menjadi objek 

penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama dan pembagian kelas tidak ada 

kelas unggulan. 

(3) Menyusun kisi-kisi tes uji coba (tes kemampuan pemecahan masalah). 

(4) Menyusun instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang ada. 

(5) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada kelas uji coba. 

(6) Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba untuk mengetahui taraf 

kesukaran, daya pembeda, validitas dan reabilitas. 

(7) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat berdasarkan data nomor 6. 

(8) Menyampaikan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada kelas eksperimen I dan pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai kelas 

eksperimen II. 

(9) Melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelas 

eksperimen I dan pembelajaran kooperatif tipe NHT sebagai kelas 

eksperimen II. 

(10) Melaksanakan tes akhir penelitian. 

(11)  Menganalisis hasil yang diperoleh dari tes kemampuan pemecahan masalah 

(12)  Menyusun laporan hasil tes kemampuan pemecahan masalah. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah Kemampuan pemecahan masalah 

matematika. 
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3.5 Rancangan Penelitian 

3.5.1 Rancangan Eksperimen 

Eksperimen yang peneliti lakukan pada penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

Kelompok X Instrumen 

Eksperimen I Pengajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD 

     T 

Eksperimen II Pengajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT 

    T 

Keterangan : 

T : tes kemampuan pemecahan masalah matematika dalam bentuk soal  

uraian. 

Sampel terdiri dari 2 kelompok yang dipilih secara cluster random 

sampling. Kelompok satu adalah kelompok eksperimen dan kelompok dua adalah 

kelompok kontrol. Kelompok eksperimen I dikenai model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sedangkan kelompok eksperimen II dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk 

mengukur kemampuan peserta didik sehingga diperoleh perbedan atau persamaan 

hasil belajar dari kedua kelompok. Untuk mengetahuinya digunakan statistik yang 

sesuai sehingga dapat diketahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD. 
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Sebelum diberi perlakuan, dilakukan analisis awal yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II tersebut 

mempunyai kondisi awal yang sama. Pada analisis awal dilakukan 3 uji, yaitu: 

3.5.1.1 Uji normalitas 

Tujuan uji normalitas sample adalah untuk mengetahui data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Jika data yang diperoleh berdistribusi 

normal, maka analisis lebih lanjut digunakan ststistik parametrik, dalam hal ini 

adalah t-test. Dalam penelitian ini hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Adapun rumus yang digunakan adalah uji Chi-kuadrat, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

i. Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi 

Menentukan banyaknya kelas interval (k) 

k = 1 + 3,3 log n 

n = banyaknya objek penelitian 

interval = 
ervalkelasbanyaknya

terkecildataterbesardata

int

−
 

ii. Menghitung rata-rata( x ) dan simpangan baku (s) 

∑
∑=

i

ii

f
xf

x   dan  s = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

xfxf iiii  

iii. Mencari harga z skor dari setiap batas kelas x dengan rumus : 



47 

 

 
s

xx
z i −=  

iv. Menghitung frekuensi yang diharapkan (Oi) dengan cara mengalikan 

besarnya ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah di bawah kurva 

normal untuk interval yang bersangkutan; 

v. Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus sebagi berikut: 

 2x  =
( )∑ −k

i i

ii

E
EO 2

   

Keterangan : 

Oi : frekuensi hasil pengamatan  

Ei : frekuensi hasil yang diharapkan 

K : jumlah kelas interval 

Dengan derajat kebebasan (dk) = k - 3 dan taraf signifikasi α = 5% maka 

kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika 2x ≥ ( )( )31
2

−− kx α  dalam hal lainnya H0 

diterima (Sudjana, 2002:273). 

Hasil perhitungan uji normalitas data awal adalah sebagai berikut: 

(1) Untuk kelompok eksperimen I 

Dari hasil perhitungan diperoleh χ2 
hitung = 1,164877. Sedangkan pada tabel 

dengan dk = 3 dan taraf nyata 5% diperoleh χ2 
tabel = 7,81. Karena χ2

 hitung <  χ2 
tabel  

maka pada daerah penerimaan Ho. Artinya, data berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4. 

(2) Untuk kelompok eksperimen II 

Dari hasil perhitungan diperoleh χ2 hitung = 0,987075. Sedangkan pada tabel 

dengan dk = 3 dan taraf nyata 5% diperoleh χ2 
tabel = 7,81. Karena χ2 

hitung < χ2
 tabel  
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maka pada daerah penerimaan Ho. Artinya, data berdistribusi normal. Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 3. 

3.5.1.2 Uji homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sample 

penelitian berangkat dari kondisi yang sama atau homogen yang selanjutnya untuk 

menentukan statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji homogenitas 

digunakan untuk menyelidiki apakah kedua sampel mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Hipotesis yang digunakan dalam uji homogenitas adalah sebagai 

berikut. 

 H0 : σ1
2 = σ2

2 

 H1 : σ1
2 ≠ σ2

2 

Uji Bartlett ini menggunakan rumus sebagai berikut: 

χ2 = (ln 10) {B-∑(ni-1)log si
2}                               

Harga satuan B dihitung dengan rumus: 

B = log(s2) x ∑(ni - 1) 

Varians Gabungan  

 s2 = 
( )
( )∑

∑
−

−

1
1 2

i

ii

n
sn

  

Keterangan  

s2 = Varians gabungan  

ni = Kelas ke-i 

si
2 = Varians kelas ke-i 
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Dengan taraf signifikan 5%, derajat kebebasan (dk) = k-1. sedang nilai χ2 

tabel  ditentukan χ2 
tabel  = χ2 

1-α )( ni-1) (Sudjana, 2002:262). 

Kriteria pengujian Ho Jika χ2 
hitung < χ2 

tabel . Ini berarti kedua kelompok 

tersebut berasal dari varians yang sama atau homogen. Dari hasil perhitungan 

didapat χ2 
hitung = 0,004199. Sedangkan χ2 

tabel = 3,84, sehingga dikatakan hipotesis 

Ho diterima, artinya kedua kelompok memiliki varians yang sama atau homogen. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 5. 

3.5.1.3 Uji kesamaan rata-rata (uji dua pihak) 

Untuk mengetahui nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen sama 

dengan nilai rata-rata siswa pada kelas kontrol. Akan diuji mengenai uji kesamaan 

rata-rata (uji dua pihak) untuk pasangan hipotesis Ho dan tandingannya H1. 

 H0 : μ 1  = 2μ  

H1 : μ 1  ≠ 2μ  

Ho : Nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen I sama dengan nilai rata-rata 

siswa pada kelas eksperimen II. 

H1 : Nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen I tidak sama dengan nilai rata-rata 

siswa pada kelas eksperimen II. 

t = 

21

2

_

1

_

11s

xx

nn
+

−         

dengan  

s 2  = 
( ) ( )

2
11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn   
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 Keterangan :  

 x1  : nilai rata-rata dari kelompok eksperimen I 

 x 2 : nilai rata-rata dari kelompok eksperimen II 

 n1  : banyaknya subjek kelompok eksperimen I 

 n 2 : banyaknya subjek kelompok eksperimen II 

 s
2
1 : varians kelompok eksperimen I 

 s
2
2 : varians kelompok eksperimen II 

 s 2 : varians gabungan 

Dengan dk = n1  + n 2 -2 kriteria pengujian yaitu terima Ho jika -t tabel   <  

t hitung  < t tabel  dengan taraf signifikasi α  = 5% (Sudjana, 1996: 243). 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh t hitung = 0,061552. Untuk α  = 5%, 

dengan dk = 42 + 40 – 2 = 80, diperoleh  t tabel = t 0,95(80) = ± 1,67. Karena jika -

t tabel   <  t hitung  < t tabel  maka pada daerah penerimaan Ho. Dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

3.5.2 Pelaksanaan Eksperimen  

Setelah uji analisis awal diketahui bahwa kelompok eksperimen maupun 

kelompok kontrol homogen, berdistribusi normal dan memiliki kesamaan dua 

rata-rata maka kedua kelompok sudah bisa diberi perlakuan. Kelompok 

eksperimen I mendapat perlakuan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Sedangkan 

untuk kelompok eksperimen II melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran 
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kooperatif tipe NHT. Alat ukur yang digunakan adalah tes kemampuan 

pemecahan masalah matematika.  

3.5.3 Pelaksanaan Tes Akhir 

Setelah pelaksanaan eksperimen maka dilakukan tes akhir berupa tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika. Pelaksanaan tes dilakukan pada hari 

yang sama dan waktu yang sama (Sabtu, 14 Februari 2009) antara kelompok 

eksperimen I dan kelompok eksperimen II. Selanjutnya dilakukan skoring. Tes 

akhir dan skoring dapat dilihat pada lampiran 46. 

3.6 Instrumen Penelitian  

3.6.1 Analisis Penelitian  

Sebelum mengambil data tentang penelitian maka instrumen yang berupa 

tes tentang kemampuan pemecahan masalah dalam matematika terlebih dahulu 

diujicobakan pada kelas uji coba yaitu kelas VIII G. Adapun langkah-langkah 

yang diambil dalam uji coba soal tes matematika sebagai berikut . 

(1) Pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan 

Dalam penelitian ini bahan yang akan diteskan adalah materi Kubus dan 

Balok. 

(2) Menentukan tipe soal 

Kemampuan pemecahan masalah tidak hanya dilihat dari benar atau salah 

hasil perhitungan peserta didik, tetapi juga dilihat dari kemampuan peserta didik 

dalam memahami masalah, merencanakan strategi penyelesaian, melaksanakan 

strategi untuk menyelesaikannya, serta memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah. Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan jenis soal uraian. 
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(3) Pelaksanaan tes uji coba 

Setelah perangkat instrumen tersusun, kemudian diujicobakan pada kelas 

uji coba yaitu kelas di luar kelompok yang menjadi sampel penelitian, dengan soal 

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

tersebut valid dan dapat digunakan. 

3.6.2 Analisis Instrumen Penelitian 

3.6.2.1 Validitas Soal 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kesahihan suatu 

instrumen (Arikunto, 1996:158). Untuk mengetahui suatu tes telah memiliki 

validitas atau daya ketepatan mengukur, dapat dilakukan dari dua segi yaitu dari 

segi tes itu sendiri sebagai totalitas dan dari segi itemnya (Sudijono, 2001:163). 

3.6.2.1.1 Validitas Tes 

Pada penelitian ini untuk mengukur validitas tes sebagai totalitas 

digunakan pengujian validitas secara logis, dengan mengkonsultasikan kisi-kisi 

dan butir soal kepada ahli bidang studi. Validitas logis dilihat dari dua segi yaitu 

dari segi isi (validitas isi) dan dari segi susunan/konstruksinya (validitas 

konstruksi). 

(1) Validitas Isi 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila sesuai dengan isi kurikulum 

yang hendak diukur. 
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(2) Validitas Konstruksi 

Suatu tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila soal-soalnya mengukur 

setiap aspek berpikir seperti yang diuraikan dalam standar kompetensi, 

kompetensi dasar, maupun indikator yang terdapat dalam kurikulum. 

3.6.2.1.2 Validitas Item/Butir Soal 

 Validitas butir soal dihitung dengan mengkorelasikan skor butir dengan 

skor total. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment, 

dengan mengkorelasikan jumlah skor butir dengan skor total. 

r xy  = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

})(}{)({ 2222 yynxxn

yxxyn
  

   Keterangan : 

   r xy      = koefisien korelasi antara x dan y 

   n        = jumlah siswa 

   ∑ x   = skor total butir soal 

   ∑ y   = skor total 

Kriteria pengujian validitas dikonsultasikan dengan harga product moment 

pada tabel dengan taraf signifikan 5 %, jika r xy  > r tabel  maka item soal tersebut 

dikatakan valid (Arikunto, 2002:146). 

Dari hasil analisis uji coba instrumen dapat diketahui bahwa dari 10 item 

soal uraian yang telah diujicobakan 8 soal termasuk dalam katagori valid dan 2 

soal dalam katagori tidak valid. Perhitungan analisis tes uji coba dapa dilihat pada 

lampiran 11. 
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3.6.2.2 Reabilitas Soal 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah baik tidak akan bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen 

yang sudah dapat dipercaya, akan menghasilkan data yang dipercaya juga. Jika 

datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka berapa kali pun diambil 

tetap akan memberi hasil yang sama (Arikunto, 2002:154). Reliabilitas tes pada 

penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus alpha yaitu sebagai berikut. 

 r 11  = (
1−n

n )(1- 2
1

2
1

σ
σ∑ )       

     Keterangan : 

 r 11  : reliabilitas yang dicari 

 ∑ 2
1σ  : jumlah varians skor tiap item 

 
2
1σ  : varians total 

  n     : banyaknya butir soal 

Rumus varians: 

 2σ  = 
n

n
x

x ∑∑ −
2

2 )(

       

Kriteria pengujian reliabilitas soal tes yaitu setelah didapatkan harga r11  

kemudian harga r11 , kemudian  dikonsultasikan dengan harga r product moment 
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pada tabel, jika   r 11  > r tabel  maka item tes yang diujicobakan reliabel (Arikunto, 

2002:171). 

Soal uji coba yang diberikan sebanyak 10 butir soal. Dari perhitungan 

analisis reliabilitas soal uraian diperoleh r11= 0,6567. Dengan α  = 5% dan n = 40 

diperoleh  r  tabel = 0,312. Karena r 11  > r tabel  
maka dapat disimpulkan bahwa soal 

uji coba reliabel. Perhitungan analisis uji coba dapat dilihat pada lampiran 11. 

3.6.2.3 Tingkat Kesukaran soal 

Jawaban terhadap butir item soal bentuk uraian secara teoritis tidak ada 

yang salah mutlak, sehingga derajat kebenaran jawaban tersebut akan 

berperingkat sesuai dengan mutu jawaban masing-masing siswa. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

%100X
JS

gagalyangsiswaBanyaknyaTK =
 

keterangan: 

TK= Tingkat kesukaran soal 

JS = Banyaknya responden yang mengikuti tes 

Pada penelitian ini untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran 

digunakan tolok ukur sebagai berikut. 

(1) Jika jumlah responden gagal ≤ 27 %, soal termasuk kriteria mudah. 

(2) Jika jumlah responden gagal 28 % - 72 %, soal termasuk kriteria sedang. 

(3) Jika jumlah responden gagal ≥  73 %, soal termasuk kriteria sukar. 

(4) Batas lulus ideal 65 untuk skala 0 – 100. 
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Setelah dilakukan analisis tingkat kesukaran dari 10 butir soal uraian 

tersebut, diperoleh 3 kriteria: 

(1) Soal mudah: 3 soal, yaitu soal nomor 1 dan 7; 

(2) Soal sedang: 4 soal, yaitu soal nomor 2, 3, 4, 6 dan10; 

(3) Soal sukar   : 3 soal, yaitu soal nomor 5, 8, dan 9. 

Untuk mengetahui perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. 

3.6.2.4 Daya Beda Soal 

Daya pembeda untuk tes yang berbentuk uraian pada penelitian ini 

digunakan rumus uji t sebagai berikut. 

  t = 

)
)1(

(

)(
2
2

2
1

−

+

−

∑ ∑
nini

xx
MLMH     

Keterangan: 

MH = Rata-rata dari kelompok atas 

ML = Rata-rata dari kelompok bawah 

∑ 2
1x = Jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

∑ 2
2x = Jumlah kuadrat deviasi individual kelompok 

ni    = 27 % x n, dengan n adalah jumlah peserta tes. 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan t tabel , d k = (ni-1) + (ni-1) dan α  

= 5% jika t hitung > t tabel , maka daya beda soal tersebut signifikan (Arifin,1991:141). 

Setelah dilakukan analisis tingkat kesukaran dari 10 butir soal uraian 

tersebut, diperoleh 2 kriteria: 

(1) Soal tidak signifikan: 1 soal, yaitu soal nomor 9; 
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(2) Soal signifikan    : 9 soal, yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10. 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 11. 

3.7 Analisis Akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan berbeda yaitu model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD pada kelas eksperimen I dan model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT pada kelas eksperimen II, maka dapat dilaksanakan tes akhir yang 

berupa tes kemampuan pemecahan masalah matematika. Dari tes akhir ini, akan 

diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian. 

Tes akhir dapat dilihat pada lampiran 46. 

3.7.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data skor tes 

pemecahan masalah atau data hasil penelitian matematika kelompok eksperimen I 

dan kelompok eksperimen II berdistribusi normal atau tidak. 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak, 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan rumus uji hipotesis yang akan 

digunakan. 

3.7.3 Uji Ketuntasan 

3.7.3.1 Uji Kesamaan Dua Proporsi (Uji Satu Pihak) 

Untuk mengetahui proporsi ketuntasan belajar pembelajaran kooperatif 

tipe STAD lebih besar dari pembelajaran kooperatif tipe NHT. Akan diuji 
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mengenai uji kesamaan proporsi (uji satu pihak) untuk pasangan hipotesis Ho dan 

tandingannya H1. 

Ho : 1π = 2π  

H1 : 1π > 2π  

Ho : 1π = 2π  (proporsi peserta didik dengan nilai kemampuan pemecahan 

masalah ≥ 65 yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe STAD sama dengan 

proporsi peserta didik dengan nilai kemampuan pemecahan masalah ≥ 65 yang 

memperoleh pembelajaran kooperatif tipe NHT). 

H1 : 1π > 2π  (proporsi peserta didik dengan nilai kemampuan pemecahan 

masalah ≥ 65 yang memperoleh pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih dari 

proporsi peserta didik dengan nilai kemampuan pemecahan masalah ≥ 65 yang 

memperoleh pembelajaran kooperatif tipe NHT). 

Untuk pengujiannya menggunakan statistik z yang rumusnya: 

z = 
)11(

21

2

2

1

1

nn
pq

n
x

n
x

+

−
; p = 

21

21

nn
xx

+
+

, q = 1 – p. 

Tolak H0 jika z ≥ α−5,0z dimana α−5,0z  didapat dari daftar distribusi normal 

baku dengan peluang (0,5 -α ) (Sudjana, 2002:248). 

3.7.3.2 Uji Proporsi (Uji Satu Pihak) 

Untuk mengetahui manakah pembelajaran yang efektif terhadap 

kemampuan pemecahan masalah, pembelajaran kooperatif tipe STAD atau 
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pembelajaran kooperatif NHT. Akan diuji mengenai uji satu pihak kanan untuk 

pasangan hipotesis Ho dan tandingannya H1. 

Ho : π = 0π  

H1 : π > 0π  

Ho : π = 0π  (proporsi peserta didik dengan nilai kemampuan pemecahan 

masalah ≥ 65 yang memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau 

NHT sama dengan 80%). 

H1 : π > 0π  (proporsi peserta didik dengan nilai kemampuan pemecahan masalah 

≥ 65 yang memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau NHT lebih 

dari 80%). 

Untuk pengujiannya menggunakan statistik z yang rumusnya: 

z = 
( )

n

n
x

00

0

1 ππ

π

−

−
 

Tolak H0 jika z ≥ α−5,0z dimana α−5,0z  didapat dari daftar distribusi normal 

baku dengan peluang (0,5 -α ) (Sudjana, 2002:234). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Setelah dilakukan analisis data awal, hasil analisis menunjukkan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal dan kedua kelas berasal dari kondisi yang sama 

(homogen). Disamping itu untuk meyakinkan bahwa kedua kelas dapat diberi 

perlakuan, juga dilakukan uji kesamaan rata-rata, diperoleh -t tabel   <  t hitung  < t tabel  

yang berarti bahwa kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II mempunyai rata-  

rata yang sama. Berdasarkan analisis pada data awal tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada kedua kelas dapat dilakukan perlakuan yang berbeda. 

Kelas eksperimen I diberi pengajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan kelas eksperimen II diberi pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini merupakan hasil studi 

lapangan untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah dilaksanakannya suatu 

pembelajaran yang berbeda antara kelompok eksperimen I dan kelompok 

eksperimen II. Variabel yang diteliti adalah hasil belajar aspek kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas VIII semester 2 SMP Negeri 4 Semarang 

materi pokok Kubus dan Balok. Sebagai kelompok eksperimen I adalah peserta 

didik kelas VIII-H dan sebagai kelompok eksperimen II adalah peserta didik kelas 

VIII-F. Setelah pemberlakuan terhadap kedua kelompok dilaksanakan kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. 
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4.1.1 Uji Ketuntasan Belajar  

4.1.1.1 Uji Kesamaan Dua Proporsi (Uji Satu Pihak) 

Dari hasil perhitungan uji kesamaan dua proporsi kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II dengan  x1 = 38, x2 =30  dan n1 = 42, n2 = 40, p = 0,829268, q 

= 0,170732 diperoleh z hitung = 1,861689. Dengan taraf nyata 5% diperoleh z 0,45 = 

1,64. Karena z hitung > z tabel maka H0 ditolak artinya kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik yang memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD lebih baik dari pada kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang 

memperoleh model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Hal ini berarti 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tepe STAD lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran kooperatif tipe NHT. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 52. 

4.1.1.2 Uji Proporsi (Uji Satu Pihak) 

Setelah uji kesamaan dua proporsi dilakukan, maka analisis dilanjutkan 

dengan uji proporsi satu pihak untuk menentukan keefektifan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan NHT terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik. 

  Statistiknya adalah sebagai berikut: 

Ho : π = 0,80 

H1 : π > 0,80 

Hasil perhitungan uji keefektifan pembelajaran kelompok eksperimen I 

dengan x1 = 38 dan n1 = 42 diperoleh z hitung = 1,697337. Dengan kriteria uji pihak 

kanan, untuk α = 5% diperoleh z 0,45 = 1,64. Karena z hitung > z tabel maka H0 
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ditolak berarti prosentase ketuntasan kelompok eksperimen I lebih dari 80%. 

Dapat disimpulkan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

53. 

Hasil perhitungan uji keefektifan pembelajaran kelompok eksperimen II 

dengan x2 = 30 dan n2 = 40 diperoleh z hitung = -0,79057. Dengan kriteria uji pihak 

kanan, untuk α = 5% diperoleh z 0,45 = 1,64. Karena z hitung < z tabel maka 

disimpulkan bahwa prosentase ketuntasan kelompok eksperimen II tidak lebih 

dari 80%. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 53. 

4.2 Hasil Observasi Peserta Didik 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen I 

selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh data 

sebagai berikut. 

(1) Pada pembelajaran I (Selasa, 3 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 57,5%. Aktivitas peserta didik pada pembelajaran I masih 

rendah. Hal ini dikarenakan peserta didik belum terbiasa dengan model 

pembelajaran yang diterapkan dan belum terbiasa untuk bekerja dalam suatu 

kelompok. 

(2) Pada pembelajaran II (Rabu, 4 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 72,5%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 15%. 
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(3) Pada pembelajaran III (Sabtu, 7 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 85%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 12,5%. 

(4) Pada pembelajaran IV (Selasa,10 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 90%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 5%. 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen 

II selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT diperoleh data 

sebagai berikut. 

(1) Pada pembelajaran I (Selasa, 3 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 60%. Aktivitas peserta didik pada pembelajaran I masih rendah. 

Hal ini dikarenakan peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran 

yang diterapkan dan belum terbiasa untuk bekerja dalam suatu kelompok. 

(2) Pada pembelajaran II (Kamis, 5 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 70%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 10%. 

(3) Pada pembelajaran III (Jum’at, 6 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 77,5%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 7,5%. 

(4) Pada pembelajaran IV (Selasa,10 Februari 2009) persentase aktivitas peserta 

didik sebesar 80%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 2,5%. 
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Dari 1, 2, 3 dan 4 jelas terlihat bahwa persentase aktivitas peserta didik 

dari pembelajaran I ke pembelajaran selanjutnya baik pada pembelajaran dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau NHT selalu mengalami 

peningkatan. Akan tetapi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen I  

(pembelajaran kooperatif tipe STAD) lebih baik dibandingkan pada kelas 

eksperimen II (pembelajaran kooperatif tipe NHT). Untuk perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13 dan 14. 

4.3 Pembahasan 

Pada kelompok eksperimen I atau kelompok yang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dalam pelaksanaannya 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu: guru menjelaskan materi, mengorganisir peserta 

didik untuk belajar berkelompok dengan cara membagi kelas dalam kelompok-

kelompok yang terdiri dari 4-5 anak, pemberian kuis dan pemberian penghargaan 

setiap akhir pembelajaran. Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD peserta didik 

aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada saat peserta didik 

aktif dalam mengerjakan LKS dan lembar diskusi, setelah selesai diskusi peserta 

didik sangat antusias dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

Kemudian kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil peresentasi, setelah 

itu guru menarik kesimpulan bersama peserta didik. Peserta didik tidak bekerja 

sendiri karena tugas kelompok merupakan tanggung jawab semua anggota 

kelompok tersebut. Setelah selesai pembelajaran kelompok yang paling aktif 

diberi penghargaan sehingga peserta didik  lebih aktif dalam kelompoknya. 

Dengan adanya kuis di akhir  pembelajaran peserta didik lebih berusaha untuk 
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bisa mengerjakan semua soal-soal pada lembar diskusi, peserta didik juga belajar 

lebih giat. 

Pada kelompok eksperimen II atau kelompok yang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, peserta didik cukup aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Akan tetapi, dalam pembelajaran masih terdapat 

beberapa peserta didik dalam suatu kelompok yang pasif atau hanya menunggu 

jawaban dari teman lainnya tanpa ada usaha sendiri. Selama penelitian ini 

berlangsung, peserta didik cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran.  

Setelah kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda yaitu 

pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk kelompok eksperimen I dan 

pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk kelompok eksperimen II diperoleh 

proporsi peserta didik yang memperoleh hasil kemampuan pemecahan masalah ≥ 

65 pada kelas eksperimen adalah 0,904 dan pada kelas kontrol adalah 0,75. 

Berdasarkan uji kesamaan dua proporsi (STAD dan NHT),  diperoleh z hitung > z 

tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti bahwa hasil kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe STAD lebih baik daripada hasil kemampuan 

pemecahan masalah matematika peserta didik yang memperoleh pembelajaran 

dengan model kooperatif tipe NHT. 

Keefektifan dalam pembelajaran dilihat dari tes kemampuan pemecahan 

masalah secara individual yang mampu menyelesaikan soal tes dengan nilai 

minimal 65 secara klasikal mencapai sekurang-kurangnya 80% dari jumlah 
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peserta didik yang ada di kelas tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen I yang diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

lebih baik dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada kelas 

eksperimen II yang diberi perlakuan model pembelajaran kooperatif tipe NHT.  

Berdasarkan observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen I dan 

kelas eksperimen II, pada pertemuan I persentase aktivitas peserta didik pada 

kelas eksperimen I 57,5% sedangkan pada kelas eksperimen II 60%. Pada 

pertemuan pertama ini aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen II lebih baik. 

Akan tetapi pada pembelajaran II, III dan IV persentase aktivitas peserta didik 

pada kelas eksperimen I lebih baik dibandingkan pada kelas eksperimen II. 

Misalnya pada pertemuan IV persentase aktivitas peserta didik pada kelas 

eksperimen I 90% sedangkan pada kelas eksperimen II 80%. Pada pertemuan 

keempat aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen I lebih baik. Dengan 

demikian pembelajaran pada kelas eksperimen I lebih meningkat aktivitas peserta 

didiknya dibandingkan pada kelas eksperimen II. 

Berdasarkan hasil analisis tes kemampuan pemecahan masalah matematika 

dan observasi keaktifan peserta didik dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 4 Semarang. 
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Terjadinya perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika kelas 

eksperimen I dengan kelas eksperimen II, karena pada kelas eksperimen I peserta 

didik lebih paham akan materi yang dipelajari. Hal ini dikarenakan pada kelas 

eksperimen I (kelas dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD), peserta 

didik tidak hanya bertanggungjawab terhadap pengetahuan dirinya sendiri, tetapi 

peserta didik juga bertanggungjawab terhadap pengetahuan orang lain. 

Pertanggung jawaban kelompok merupakan tanggung jawab bersama jadi dalam 

pembelajaran setiap kelompok harus benar-benar paham materi yang dipelajari, 

disamping itu pada pembelajaran eksperimen setiap siswa lebih termotivasi untuk 

melakukan semua aktivitas pembelajaran karena mereka termotivasi mendapatkan 

skor perkembangan yang tinggi dan mendapat pujian atau hadiah. Sedangkan pada 

kelas eksperimen II, masih banyak peserta didik yang kurang bekerja kelompok, 

hal ini dikarenakan peserta didik mempresintasikan jawaban secara perorangan 

sehingga peserta didik hanya bertanggungjawab pada pengetahuan dirinya sendiri. 

Oleh karena itu beberapa peserta didik masih bersifat pasif. 

Selama melaksanakan penelitian penulis sudah berusaha untuk sebaik 

mungkin melaksanakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul berbagai 

kendala yang harus peneliti hadapi, diantaranya faktor persiapan yang kurang 

maksimal dalam mempersiapkan pembelajaran yang menggunakan kedua model 

tersebut. Disamping itu, kendala yang peneliti hadapi di lapangan adalah faktor 

peserta didik yang kurang mendukung dalam pembelajaran, diantaranya banyak 

peserta didik yang masih terbiasa dengan pembelajaran secara tradisional 

sehingga mereka cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Faktor lainnya 
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adalah menejemen kelas yang belum baik misalnya: keterbatasan peneliti dalam 

menguasai peserta didik di dalam kelas dan memilih siswa atau kelompok yang 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas sehingga pelaksanaan kurang 

maksimal. Hal ini berakibat tidak sedikit peserta didik yang memperoleh hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika dengan nilai di bawah batas 

ketuntasan. 

Temuan pada penelitian ini adalah pada kelompok yang belum pernah 

maju dimotivasi untuk mengerjakan di depan. Tanpa perintah Kelompok lain 

memberi motivasi pada kelompok yang belum pernah maju untuk berani 

mengerjakan di depan kelas. Disamping itu  pemberian penghargaan di setiap 

akhir pelajaran membuat setiap anggota kelompok memotivasi kelompoknya itu. 

Dari hasil penelitian tersebut, hal-hal yang harus ditingkatkan oleh guru 

sebagai pengajar atau peneliti lain agar hasilnya dapat lebih meningkat antara lain 

guru harus sebaik mungkin mempersiapkan pembelajaran dengan maksimal, 

meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

karakteristik model pembelajaran yang bersangkutan, mempersiapkan alat peraga 

atau media lain yang mendukung pembelajaran dan dapat mengkondisikan peserta 

didik dengan baik serta mengetahui teknik yang tepat menunjuk peserta didik 

untuk menjawab pertanyaan. Selain itu guru juga harus menguasai secara baik 

model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:  

1) Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD prosentase banyaknya peserta 

didik yang mendapat nilai 65 atau lebih adalah lebih dari atau sama dengan 

80% ; 

2) Keakifan peserta didik pada pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik 

dibandingkan pada pembelajaran kooperatif tipe NHT; 

3) Ketuntasan kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik dibandingkan dengan  

pembelajaran kooperatif tipe NHT pada materi pokok Kubus dan Balok 

peserta didik kelas VIII SMPN 4 Semarang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan bagi guru dan peneliti 

lain. 

(1) Model pembelajaran kooperatif tipe STAD seharusnya digunakan sebagai 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik; 

(2) Dalam proses pembelajaran matematika seharusnya ada variasi pembelajaran 

sehingga peserta didik menjadi tertarik dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran; 

(3) Perlu diadakan lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN II DAN EKSPERIMEN I 
Data Kelas VIII F Data Kelas VIII H 
No Nama Siswa Kode No Nama Siswa Kode 

1 Agus permana.P F-01 1 Aditya gilang K. H-01 
2 Akbar sunandi F-02 2 Anisa apriyani. S  H-02 
3 Amelinda F-03 3 Arief eka. P H-03 
4 Andriani ayu. W F-04 4 Ariko kalif. F  H-04 
5 Anggun safitri F-05 5 Arum putri ari. O  H-05 
6 Annisa herlina F-06 6 Avid dwi. P H-06 
7 Auliya mustika F-07 7 Bagas syah. P  H-07 
8 Ayu anggraeni F-08 8 Dhanny galuh. R  H-08 
9 Bayu tri P.S F-09 9 Dian nora. N H-09 

10 Bondan thoha.P F-10 10 Dwi nor aini H-10 
11 Catur yulia.S F-11 11 Eka fatmawati H-11 
12 Dwi siswo.P F-12 12 Fajar tri. R  H-12 
13 Evi rahmawati F-13 13 Febria novi. A  H-13 
14 Fajar aprillianto F-14 14 Hanantyo  H-14 
15 Febriani dyah A.P F-15 15 Hevpi desy nur. A H-15 
16 Gandis W.S F-16 16 Ika wahyu.M.R H-16 
17 Ilham juwarto F-17 17 Indah purnama. S H-17 
18 Isti qommah F-18 18 Lutfi akdil.K  H-18 
19 Karisma tristi C.D F-19 19 Marlina dwi. C H-19 
20 Kristian adi.S F-20 20 Mismi anisa. P  H-20 
21 Lia anggraeni F-21 21 M. Caniega.F  H-21 
22 Lisa zahratul.A F-22 22 M. Yusuf hidar H-22 
23 Lora andini F-23 23 Nanda larasati H-23 
24 Maulida awaliyah F-24 24 Nur farida H-24 
25 Meika Erwin F-25 25 Putri farida. K  H-25 
26 Muhamad nur Z F-26 26 Resnumurti setyo.S H-26 
27 Noorva risnawati F-27 27 Rikka. S  H-27 
28 Nugroho. K F-28 28 Rinko berlianto H-28 
29 Oktaviani D.P F-29 29 Rizky dwi. N  H-29 
30 Randi bejo.S F-30 30 Rizky. S.P H-30 
31 Rifka sri S F-31 31 Rizky.S.Y H-31 
32 Risa dyah T.A F-32 32 Rofiq sofianto H-32 
33 Risky aningrum F-33 33 Sally ambarwati H-33 
34 Rokhip yunus F-34 34 Suci nurul.H H-34 
35 Viko octoria F-35 35 Teguh ari.W H-35 
36 Wahyu unggul.P F-36 36 Unggyan ningsih H-36 
37 Wisnu oryza. S F-37 37 Wahyu N.D H-37 
38 Yany kurniawati F-38 38 Widya agustina H-38 
39 Yoga pratama F-39 39 Yasinta  H-39 
40 Yuda satria P.K F-40 40 Yusuf amshal.S H-40 

   41 Zulfa nikhlatul.S H-41 
   42 Zulham aziz. P H-42 
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DAFTAR NILAI ULANGAN BAB LINGKARAN 

KELAS EKSPERIMEN II DAN KELAS EKSPERIMEN I 
Data  Kelas VIII F Data Kelas VIII H 
No Kode Nilai No Kode   Nilai 

1 F-01 58 1 H-01 57 
2 F-02 73 2 H-02 60 
3 F-03 69 3 H-03 52 
4 F-04 70 4 H-04 54 
5 F-05 72 5 H-05 60 
6 F-06 52 6 H-06 70 
7 F-07 54 7 H-07 60 
8 F-08 60 8 H-08 64 
9 F-09 56 9 H-09 70 

10 F-10 55 10 H-10 52 
11 F-11 56 11 H-11 65 
12 F-12 50 12 H-12 60 
13 F-13 67 13 H-13 70 
14 F-14 70 14 H-14 50 
15 F-15 53 15 H-15 60 
16 F-16 63 16 H-16 74 
17 F-17 58 17 H-17 64 
18 F-18 62 18 H-18 70 
19 F-19 65 19 H-19 48 
20 F-20 65 20 H-20 62 
21 F-21 60 21 H-21 65 
22 F-22 64 22 H-22 56 
23 F-23 64 23 H-23 72 
24 F-24 80 24 H-24 72 
25 F-25 70 25 H-25 68 
26 F-26 63 26 H-26 58 
27 F-27 60 27 H-27 68 
28 F-28 48 28 H-28 65 
29 F-29 65 29 H-29 60 
30 F-30 49 30 H-30 46 
31 F-31 78 31 H-31 52 
32 F-32 70 32 H-32 53 
33 F-33 58 33 H-33 78 
34 F-34 65 34 H-34 65 
35 F-35 61 35 H-35 64 
36 F-36 55 36 H-36 79 
37 F-37 72 37 H-37 61 
38 F-38 46 38 H-38 64 
39 F-39 64 39 H-39 70 
40 F-40 68 40 H-40 63 

   41 H-41 66 
   42 H-42 50 
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HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS  

DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN II(VIII F) 

Ho = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal 

Skor tertinggi  = 80 

Skor teredah   = 46 

Rentang          = 34 

Nilai rata-rata = 62,6 

Varians           = 67,47692 

Stdv                = 8,214434 

k    = 1 + 3,3 log 40 

  = 6,29 ≈ 6 

Panjang interval = 
k

gren tan  

     = 
6

34  

    = 5,667 ≈ 6 

Interval fi xi xi -  fi - xi (xi - )2 fi (xi - )2 

46-51 4 48,5 -14,1 194 198,81 795,24 

52-57 7 54,5 -8,1 381,5 65,61 459,27 

58-63 11 60,5 -2,1 665,5 4,41 48,51 

64-69 9 66,5 3,9 598,5 15,21 136,89 

70-75 7 72,5 9,9 507,5 98,01 686,07 

76-81 2 78,5 15,9 157 252,81 505,62 

∑ 40 381 5,4 2504 634,86 2631,6 
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Batas Z PZ P Ei Oi (Oi- Ei)2/ Ei 

45,5 -2,0817 -0,481 0,0697 2,788 4 0,526881

51,5 -1,35128 -0,412 0,1791 7,164 7 0,003754

57,5 -0,62086 -0,232 0,2762 11,048 11 0,000209

63,5 0,109563 0,0438 0,2558 10,232 9 0,148341

69,5 0,839985 0,2996 0,1422 5,688 7 0,302627

75,5 1,570406 0,4418 0,0475 1,9 2 0,005263

81,5 2,300828 0,4893  

Jumlah 40 0,987075 

 

Dari daftar diistribusi frekuensi dapat dilihat bahwa banyak kelas, k = 6 sehingga 

dk untuk distribusu Chi Kuadrat = 6 – 3 = 3 

Kita peroleh χ2
hitung  = 0,987075 < χ2

 tabel =7,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 
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HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS  

DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN I (VIII H) 

Skor tertinggi  : 79 

Skor teredah   : 46 

Rentang          : 33 

Nilai rata-rata : 63,07143 

Varians           : 70,41758 

Stdv                : 8,39151 

k   = 1 + 3,3 log 40 

 = 6,356723≈ 6 

Panjang interval = 
k

gren tan  

     = 
6
33  

    = 5,5 ≈ 6 

Interval fi xi xi -  fi - xi (xi - )2 fi (xi - )2

46-51 4 48,5 -14,5714 194 212,3265 849,3061 
52-57 7 54,5 -8,57143 381,5 73,46939 514,2857 
58-63 10 60,5 -2,57143 605 6,612245 66,12245 
64-69 11 66,5 3,428571 731,5 11,7551 129,3061 
70-75 8 72,5 9,428571 580 88,89796 711,1837 
76-81 2 78,5 15,42857 157 238,0408 476,0816 
∑ 42 381 2,571429 2649 631,102 2746,286 
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Batas  Z PZ P Ei Oi 

(Oi- Ei)2/ 
Ei 

45,5 -2,09395 -0,4817 0,0655 2,751 4 0,567067
51,5 -1,37894 -0,4162 0,1708 7,1736 7 0,004201
57,5 -0,66394 -0,2454 0,2653 11,1426 10 0,117166
63,5 0,051072 0,0199 0,2595 10,899 11 0,000936
69,5 0,76608 0,2794 0,1512 6,3504 8 0,428505
75,5 1,481087 0,4306 0,0555 2,331 2 0,047002
81,5 2,196095 0,4861  

 1,164877
 

Dari daftar diistribusi frekuensi dapat dilihat bahwa banyak kelas, k = 6 sehingga 

dk untuk distribusu Chi Kuadrat = 6 – 3 = 3 

Kita peroleh χ2
hitung  = 1,164877 < χ2

tabel =7,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS NILAI ULANGAN MATERI LINGKARAN  

Ho : σ1
2 = σ2

2  

Kelas 

VIII dk = ni -1 1/dk si
2 log (si

2) (dk)si
2 (dk)log(si

2) 

F 39 0,025641 65,54872 1,816564 2556,4 70,846

H 41 0,02439 64,21893 1,807663 2632,976 74,11419

∑ 80 0,050031 129,7676 3,624227 5189,376 144,9602

 

Varians Gabungan  

 s2 = 
( )
( )∑

∑
−

−

1
1 2

i

ii

n
sn

    log (s2) = log 64,8672 

=
80

376,5189      = 1,812025 

= 64,8672 

Harga satuan B dihitung dengan rumus:  

B = log(s2) x ∑(ni - 1) 

   = 1,812025 x 80 

       =144,962 

Kemudian dihitung: 

χ2 = (ln 10) {B-∑(ni-1)logsi
2} 

     = 2,3026 {144,962– 144,9602} 

     = 0,004199 

Untuk taraf nyata а =5% dk = 1 didapat χ2
0,95(1) = 3,84 

Ternyata χ2
hitung < χ2

tabel  sehingga dikatakan hipotesis (Ho) diterima  dan 

disimpulkan bahwa varians kelompok homogen. 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

 H0 : μ 1  = 2μ  

 H1 : μ 1  ≠ 2μ  

1 = 62,30952  s1 = 8,013672 s2
1= 64,21893 

2   = 62,2   s2 = 8,096216  s2
2= 65,54872 

Rumus yang digunakan adalah : 

t = 

21

2

_

1

_

11s

xx

nn
+

−      

=   

40
1

42
1054018,8

2,6230952,62

+

−  

= 
779364,1
109524,0  

= 0,061552 

dengan  

s2 = 
( ) ( )

2
11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn

 

       = 
80

)54872,65(39)21893,64(41 +  

      = 64,8672 

s = 8,054018 

Untuk taraf nyata а =5% dk = 80 didapat t 0,95(80) = ± 1,67 

Ternyata thitung < ttabel  sehingga dikatakan hipotesis (ho) diterima  dan disimpulkan 

bahwa kedua kelompok tidak ada perbedaan. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah   : SMPN 4 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : VIII/II 

Materi Pokok     : Kubus Dan Balok 

Alokasi Waktu    : 80 Menit 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator No. 

Soal  

Bentuk 

Soal 

Memahami 

sifat-sifat 

kubus, balok, 

prisma, limas 

dan bagian-

bagiannya, 

serta 

menentukan 

ukurannya. 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma dan 

limas. 

Kubus 

dan 

Balok 

1. Menghitung luas 

balok jika 

diketahui panjang, 

lebar dan 

tingginya. 

2. Menghitung luas 

permukaan tiga 

buah Kubus tanpa 

alas. 

3. Menghitung tinggi 

balok jika 

diketahui luas alas 

dan perbandingan 

sisi-sisinya. 

4. Membuat 

aquarium dari kaca 

yang berbentuk 

balok tanpa tutup. 

5. Menghitung 

banyaknya cat 

yang dibutuhkan 

untuk mengecat 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 
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dinding ruangan 

berbentuk kubus 

jika diketahui 

diagonal ruangnya. 

6. Menghitung volum 

kolam renang yang 

berbentuk balok. 

7. Menghitung 

banyaknya orang 

yang dapat 

menempati ruang 

berbentuk balok. 

8. Menghitung 

perubahan volume 

kubus jika 

rusuknya 

diperpanjang. 

9. Menghitung 

perubahan volume 

balok jika sisi-

sisinya 

diperpanjang. 

10. Menghitung 

kedalaman dan 

lama waktu 

mengisi air dalam 

bak berbentuk 

Kubus 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 
 

 
 



82 

 

SOAL TES UJI COBA 

SATUAN PENDIDIKAN : SMPN 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

MATERI   : KUBUS DAN BALOK 

ALOKASI WAKTU  : 2 x 40 Menit 

 

No 

 

Soal 

1. Seorang tukang kayu akan membuat lemari pesanan yang berbentuk balok 

dengan ukuran panjang 75 cm, lebar 40 cm dan tinggi 150 cm. Berapa 

luas kayu yang dibutuhkan untuk membuat lemari  tersebut? 

2 Pak Ali mendapat pesanan untuk membuat tiga podium kejuaraan 

berbentuk kubus yang terbuat dari kayu. Kubus untuk podium 1, 2 dan 3 

berturut-turut berukuran 100 cm, 60 cm dan 40 cm. Untuk menghemat 

biaya Pak Ali tidak akan membuat bagian dasarnya. Berapa luas kayu 

yang diperlukan Pak Ali untuk membuat ketiga podium tersebut? 

3 Sebuah rumah memiliki ruang keluarga berbentuk kubus dengan panjang 

diagonal sisi adalah 3     m dan memiliki 2 sisi bagian dinding terbuat dari 

kaca dan dua sisi yang lain tembok. Ruangan tersebut akan dicat pada 

bagian dinding yang terbuat dari tembok. Jika 1 kg cat dapat digunakan 

untuk 6 m2, berapa kg cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan 

tersebut. 

4 Rian akan membuat akuarium berbentuk balok yang berukuran 100 cm x 

50 cm x 40 cm. Untuk keperluan membuatnya Rian memerlukan kaca 

sebagai bahan untuk membuat dasar dan dinding akuarium. Kaca tersebut 

mempunyai harga satuan RP 25.000,00 per meter persegi. Berapa biaya 

yang perlu dipersiapkan Rian untuk membeli kaca tersebut? 

5 Sebuah gedung olahraga bagian dalamnya berbentuk balok dan memiliki 

perbandingan panjang, lebar dan tinggi yaitu 4:3:2 jika luas alasnya adalah 
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108 m2, berapa tinggi gedung tersebut. 

6 Sebuah kolam renang berbentuk balok mempunyai alas berbentuk persegi 

panjang dengan panjang 9 m dan lebar 4 m. Kolam renang tersebut 

memiliki kedalaman 1,5 m. Tentukan volume air yang dapat ditampung 

dalam kolam renang jika diisi air penuh! 

7 Suatu ruang OSIS bagian dalamnya berbentuk balok berukuran 8 m x 6 m 

x 3 m. bila seorang peserta didik memerlukan 6 m3 ruangan udara. Berapa 

banyaknya peserta didik yang dapat menempati ruangan OSIS tersebut? 

8 Suatu bak penampungan air bagian dalamnya berbentuk kubus dengan 

luas alas 8100 cm2. Setelah diisi air selama 30 menit ternyata volume air 

hanya 
3
1  bagian bak saja. Berapa kedalaman air dalam bak tersebut dan 

berapa lama waktu untuk mengisi bak itu sampai penuh penuh? 

9 Bak penampungan air Ratih  bagian dalamnya berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk 2 m. Ratih ingin memperbesar bak penampungan air 

miliknya agar dapat menampung air lebih banyak. Bak penampungan 

tersebut akan diperbesar 2 kali lipat. Tentukan perubahan volume bak 

penampungan milik Ratih? 

10 Sebuah kolam renang berbentuk balok berukuran panjang = 1 m lebar = 4 

m dan tinggi = 6 m. Kolam renang akan diperdalam 1,5 kali dari 

kedalaman semula. Tentukan perbandingan volume kolam renang 

sebelum dan sesudah diperdalam? 

 
 
Indikator Pemecahan masalah yang diguanakan antara lain sebagai berikut. 

1. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk menyelidiki dan 

memahami matematika sepenuhnya. 

2. Merumuskan masalah dari situasi dalam dan diluar matematika. 

3. mengembangkan dan menerapkan strategi yang bervariasi untuk memecahkan 

masala, dengan menekankan pada beberapa langkah dan masalah yang tidak 

rutin. 
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4. Memeriksa dan menginterpretasikan hasil dengan memperhatikan kondisi 

masalah sebenarnya. 

5. Menggeneralisasikan penyelesaian dan strategi untuk situasi masalah baru. 

6. Memperoleh kepercayaan dalam menggunakan matematika. 
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    KUNCI JAWABAN TES UJI COBA 

No Uraian Jawaban Skor 

Diketahui : Almari berbentuk balok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditanyakan : Luas kayu yang dibutuhkan untuk membuat almari 

2 

 

 

 

1. 

Jawab 

Luas balok = 2 (pl + lt + pt) 

                  = 2 {(75 x 40) + (75 x 150) + (40 x150)} 

                  = 2 (3000 + 11250 + 6000) 

                  = 2 (20250) 

                  = 40500 

Jadi luas kayu yang dibutuhkan untuk membuat almari adalah  

40500 cm2 

8 

Skor total 10 

2. Diketahui: panjang rusuk kubus 1(podium 1) = 100cm 

                  Panjang rusuk kubus 2(podium 2) = 60 cm 

                  Panjang rusuk kubus 3 (podium 3) = 40 cm 

Bagian alas tidak dibuat 

Ditanyakan: Luas kayu yang diperlukan Pak Mamat untuk membuat 

ketiga podium tersebut. 

2 

 Jawab 

Misalkan  

Luas permukaan podium 1 = L1 

2 

75 cm 40 cm 

150 
cm 
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Luas permukaan podium 2 = L2 

Luas permukaan podium 3 = L3 

L1 = 5 s2 

      = 5 x 100 x100 

    = 50000 

Luas permukaan podium 1 adalah 50000 cm2 

L2 = 5 s2 

      = 5 x 60 x 60 

    = 18000 

Luas permukaan podium 2 adalah 18000 cm2 

2 

L3 = 5 s2 

      = 5 x 40 x 40 

    = 8000 

Luas permukaan podium 1 adalah 8000cm2 

2 

 

Luas seluruh = L1 + L2 + L3 

                     = 50000 + 18000 + 8000 

                     = 76000 

Jadi luas kayu yang diperlukan Pak Mamat untuk membuat ketiga 

podium tersebut adalah 76000 cm2 = 7,6 m2 

2 

Skor total 10 

Diketahui : Ruang keluarga berbentuk kubus. Memiliki 2 bagian 

dinding     terbuat dari kaca 

Panjang diagonal sisi = 3      

1 kg cat dapat digunakan untuk 6 m2 

Ditanyakan : Berapa kg cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan 

tersebut. 

2 

Jawab 

Bagian yang dicat adalah tembok yaitu 2 bagian 

Panjang diagonal sisi = 3      m sehingga panjang sisi = 3 m 

3 

3 

Luas bagian yang dicat = 2 x s x s 3 

2

2
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                                      = 2 x 3 x 3 

                                      = 18 

Jadi bagian yang dicat adalah 18 m2 

 

Cat yang diperlukan =      = 3 

Jadi cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan tersebut adalah 

 3 kg. 

2 

Skor total 10 

Diketahui: Aquarium berbentuk balok  

                                                 Kaca tersebut mempunyai harga satan 

                                                 Rp 25. 000,00 per meter persegi 

 

 

Ditanyakan : Dana yang perlu disiapkan Rian untuk membeli kaca 

tersebut. 

2 4 

Jawab 

Luas permukaan balok tanpa tutup 

= pl + 2( lt + pt) 

= (100 x 50) + 2 {(100 x 40) + (50 x 40)} 

= 5000 + 2(4000 + 2000) 

= 5000 + 12000 

= 17000 

Jadi luas permukaan aquarium adalah 17000 cm2 = 1,7 m2 

 Dana yang diperlukan  

= 1,7 x 25.000 

= 42.500 

Jadi dana yang perlu disiapkan Rian untuk membeli kaca tersebut 

adalah Rp 42.500,00 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Skor total 10 

5 Diketahui: perbandingan panjang, lebar dan tinggi yaitu 4:3:2 2 

6
18

50 cm 100 
cm 

40 cm 



88 

 

                Luas alasnya adalah 108 m2 

Ditanyakan tinggi gedung. 

Jawab 

Misalkan 

Panjang = 4a 

Lebar = 3a 

Tinggi = 2a 

2 

Luas alas = p x l 

                = 4a x 3a 

                = 12  

2 

Luas alas = 108 m2 maka 

12 a2 = 108 

     a2 = 9 

     a = 3 

2 

Tinggi = 2a  

           = 2 x 3 

           = 6 

Jadi tinggi gedung = 6 m 

2 

Skor total 10 

Diketahui: Kolam renang berbentuk balok 

 

 

 

 

Ditanyakan: Volume air yang dapat ditampung dalam kolam renang 

jika diisi penuh. 

2 6. 

Jawab 

V balok = plt 

             = 9 x 4 x 1,5 

             = 54 

6 

9 m 4 m 

1,5 
m 
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Jadi volume air yang dapat ditampung kolam renang tersebut adalah 

54 m3 

2 

Skor total 10 

Diketahui: Ruang OSIS berbentuk balok 

 

                                                  Seorang peserta didik memerlukan 6 m3 

                                                  Ruangan udara 

 

 

Ditanyakan: Banyaknya peserta didik yang dapat menempati ruang 

OSIS. 

2 

Jawab  

V balok = plt 

             = 8 x 6 x 3 

             =144 

5 

 

Banyaknya peserta didik =         = 24 

Jadi banyaknya peserta didik yang dapat menempati ruang OSIS 

adalah 24 orang 

3 

7. 

Skor total 10 

8. Diketahui:  

                                           Luas alas 8100 cm2 

                                           Setelah diisi air selama 30 menit ternyata 

                                           Volume air hanya 
3
1  bagian bak saja. 

Ditanyakan: Kedalaman air yang berisi 
3
1 volume air 

                   Lama waktu untuk mengisi bak sampai penuh 

2 

6 m 

3 m 

8 m 

6
144
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Jawab 

Luas alas = 8100 cm2 

Maka s =  

            = 90 cm      

V kubus = s3 

              = 90 x 90 x 90 

              = 8100 x 90 

              = 729000 

2 

 

 
3
1 V kubus = 

3
1 x 729000 

                    = 2430 

t =              = 30 

Jadi  kedalaman air yang berisi 
3
1  volume air adalah 30 cm 

4 

 

 Lama waktu untuk mengisi bak = 3 x 30 

                                                    = 90 

Jadi untuk mengisi bak sampai penuh memerlukan waktu 90 menit 

2 

 

 

Skor total 10 

9. Diketahui: 

                            Panjang rusuk diperbesar 

                                      2 kali 

 

 

Ditanyakan : perubahan volume bak mandi Ratih? 

2 

 Jawab  

V kubus sebelum diperbesar = s x s x s 

                                              = 2 x 2 x 2 

                                              = 8  

3 

 V kubus setelah  diperbesar = s x s x s 

                                             = 4 x 4 x 4  

3 

 
  

  

  

  

2 m 

4 m 

 
  

 
 

  

  

8100

810
2430
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                                             = 64 

 Perubahan volume = V sesudah – V sebelum 

                               = 64 – 8 

                               = 56 

Jadi volume bak mandi milik Ratih adalah 56 m3 

2 

Skor total 10 

Diketahui:  

                                Tingginya diperbesar 

 

                                       1,5 kali 

 

 

 

Ditanyakan: Perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar 

2 

Jawab:  
Rusuk-rusuk sebelum diperbesar           Rusuk-rusuk sebelum 
diperbesar 
Panjang = 1m               Panjang = 1 m 
Lebar     = 4 m                                       Lebar    = 4m 
Tinggi   = 6 m                                        Tinggi   = 1,5 x 6 = 9 m 

2 

Volume sebelum diperbesar = plt 
                                             = 1 x 4 x 6 
                                             = 24 

2 

10. 

Volume sesudah diperbesar = plt 
                                             = 1 x 4 x 9 
                                             = 36 

2 

 Volume sebelum : Volume sesudah = 24 : 36 
                                                          = 2 : 3 
Jadi perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar adala 2 : 3 

2 

Skor total 10 
   

 
  

 
 

  

  

 
  

 
 

  

  

1m 4 m 

6 m 
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DAFTAR KODE KELAS UJI COBA INSTRUMEN 
Data Kelas Uji coba( Kelas VIII G) 
No Nama Siswa (Kelas VIII G) Kode 
1 Acmad eka saputro G-01 
2 Ade yuli farisa G-02 
3 Arjitio eigion siqhny G-03 
4 Bagus adhitya G-04 
5 Bintang hemas adhitya G-05 
6 Brama candra handayahening G-06 
7 Catur yulianti G-07 
8 Derry prima kurnia G-08 
9 Dyah septiana anggita risqy G-09 
10 Gery pradnya hartanto G-10 
11 Gusti raiyan suseno G-11 
12 Hafifah indra fabiana G-12 
13 Ilham rizqilah G-13 
14 Ilyas mishbahuddin G-14 
15 Irma susanti G-15 
16 Ismi endini G-16 
17 Jerry novianto G-17 
18 Laily rahmawati G-18 
19 Leni karina G-19 
20 Lisa ratna sari G-20 
21 Marlinda vebriany G-21 
22 Mela diah andriyani G-22 
23 Meylina dwi mulyani G-23 
24 Mohamad fadeli G-24 
25 Nawang putri cahyani G-25 
26 Nindya selly angelika G-26 
27 Nora laksmi anggita sari G-27 
28 Novita nuraini G-28 
29 Nurjanah G-29 
30 Nurul anggun farisa G-30 
31 Prasetyo G-31 
32 Ridho wahyu istighfar G-32 
33 Rifarda irfan shodiq G-33 
34 Rikko andi praji jaya G-34 
35 Risa mariana G-35 
36 Rizal firmansyah saputra G-36 
37 Septian ery pratama G-37 
38 Sri tanti eka putri s. G-38 
39 Tri widiyaningsih G-39 
40 Ulfa eka fera G-40 

 

Lampiran 10 
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Analisis perangkat tes : Taraf kesukaran, Daya beda, Validitas, Reliabilitas     
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 

G-39 9 9 10 10 9 10 10 5 4 10 86 

G-18 10 10 10 10 5 10 10 5 4 10 84 

G-26 9 10 10 10 10 10 10 5 4 4 82 

G-21 8 9 10 10 4 10 10 5 4 7 77 

G-23 8 10 10 6 5 10 10 5 3 10 77 

G-14 9 9 7 10 10 5 10 5 2 10 77 

G-09 10 10 9 6 5 8 4 5 10 7 74 

G-27 9 10 10 10 10 10 10 1 2 2 74 

G-38 9 4 4 10 4 8 10 10 4 10 73 

G-02 10 10 4 6 5 8 10 5 4 10 72 

G-12 9 9 10 5 10 8 5 3 3 10 72 

G-35 7 9 4 8 8 9 9 4 4 10 72 

G-25 8 10 5 6 3 7 10 7 4 10 70 

G-31 9 10 2 4 10 3 8 10 5 9 70 

G-05 10 6 9 10 8 10 8 0 4 5 70 

G-29 9 9 4 9 5 9 9 5 4 5 68 

G-7 9 9 9 9 5 10 10 5 0 0 66 

G-13 10 7 8 4 8 5 9 2 3 10 66 

G-6 7 8 6 7 2 8 8 5 3 9 63 

G-36 9 8 8 6 3 6 9 3 3 8 63 

G-11 10 9 3 10 3 10 10 3 2 2 62 

G-19 6 6 4 6 3 10 10 1 8 8 62 

G-22 7 7 2 7 3 10 6 5 4 10 61 

G-10 10 10 2 8 2 10 10 3 2 3 60 

G-17 10 9 2 0 4 9 9 4 3 10 60 

G-20 6 7 2 6 3 10 6 5 4 10 59 

G-15 9 9 9 6 2 10 10 3 0 0 58 

G-28 10 10 4 10 1 10 10 2 0 0 57 

G-37 10 4 2 6 0 10 10 1 4 9 56 

G-16 8 10 2 10 2 4 5 3 4 4 52 

G-03 10 3 0 6 1 10 10 3 6 3 52 

G-08 9 4 3 8 1 8 8 5 2 2 50 

G-30 6 4 8 5 5 6 5 3 3 4 49 

G-33 9 8 1 1 1 9 4 3 4 9 49 

G-01 6 9 4 9 0 4 7 3 3 2 47 

G-40 9 6 0 4 2 5 8 1 3 2 40 

G-04 10 4 4 6 3 0 4 0 4 0 35 

G-34 10 4 1 0 0 6 10 0 3 0 34 

G-32 6 6 5 0 0 6 2 0 5 3 33 

G-24 6 0 0 5 5 0 5 0 3 3 27 

∑x 345 305 207 269 170 311 328 143 141 240 2459 

(∑x)2 119025 93025 42849 72361 28900 96721 107584 20449 19881 57600 6046681 

n∑xy 868040 788040 560280 698800 464120 799520 833680 383920 350680 638920 151167,03 

∑x∑y 848355 749995 509013 661471 418030 764749 806552 351637 346719 590160 8159,975 

rxy 0,2582 0,66147 0,6542 0,5475 0,6549 0,5565 0,5201 0,6 0,0969 0,5682  

  
tdk 

valid valid valid valid valid valid valid valid 
tdk 

valid valid  

Lampiran 11 
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∑x2 3053 2579 1527 2151 1108 2717 2898 733 625 2004  

(∑x)2/40 2975,6 2325,63 1071,2 1809 722,5 2418 2689,6 511,23 497,025 1440  

  77,375 253,375 455,78 341,98 385,5 298,98 208,4 221,78 127,975 564  

σi2 1,9344 6,33438 11,394 8,5494 9,6375 7,4744 5,21 5,5444 3,19938 14,1 73,378125 

σt 204  0,3597                

r11 0,6567 rtabel 0,312                

ket reliabel                  

∑tes ggl 6 12 25 21 31 11 10 37 39 19  

  0,15 0,3 0,625 0,525 0,775 0,275 0,25 0,925 0,975 0,475  

kriteria mdh sdng sdng sdng skr sdng mdh skr skr sdng  

DB 1,724 3,74612 5,6636 2,8893 5,2384 3,2636 2,7252 3,6135 0,49844 4,9571  

ket sign sign sign sign sign sign sign sign tdk sign sign  
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CONTOH PERHITUNGAN ANALISIS UJI COBA SOAL 

A. Validitas  

Rumus yang digunakan: 

r xy  = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

})(}{)({ 2222 yynxxn

yxxyn
 

kriteria : 

butir soal valid jika r xy > r tabel 

barikut ini perhitungan validitas butir soal nomor 5 

kode 

siswa x y x2 y2 xy 

G-39 9 86 81 7396 774 

G-18 5 84 25 7056 420 

G-26 10 82 100 6724 820 

G-21 4 77 16 5929 308 

G-23 5 77 25 5929 385 

G-14 10 77 100 5929 770 

G-09 5 74 25 5476 370 

G-27 10 74 100 5476 740 

G-38 4 73 16 5329 292 

G-02 5 72 25 5184 360 

G-12 10 72 100 5184 720 

G-35 8 72 64 5184 576 

G-25 3 70 9 4900 210 

G-31 10 70 100 4900 700 

G-05 8 70 64 4900 560 

G-29 5 68 25 4624 340 

G-07 5 66 25 4356 330 

G-13 8 66 64 4356 528 

G-06 2 63 4 3969 126 

Lampiran 12 
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G-36 3 63 9 3969 189 

G-11 3 62 9 3844 186 

G-19 3 62 9 3844 186 

G-22 3 61 9 3721 183 

G-10 2 60 4 3600 120 

G-17 4 60 16 3600 240 

G-20 3 59 9 3481 177 

G-15 2 58 4 3364 116 

G-28 1 57 1 3249 57 

G-37 0 56 0 3136 0 

G-16 2 52 4 2704 104 

G-03 1 52 1 2704 52 

G-08 1 50 1 2500 50 

G-30 5 49 25 2401 245 

G-33 1 49 1 2401 49 

G-01 0 47 0 2209 0 

G-40 2 40 4 1600 80 

G-04 3 35 9 1225 105 

G-34 0 34 0 1156 0 

G-32 0 33 0 1089 0 

G-24 5 27 25 729 135 

Jumlah 170 2459 1108 159327 11603 

rhitung 0,65491

)})2459()159327(40)(()170()1108(40{(
)2459(170)11603(40

22 −−

+
=xyr  

        = 0,65491 

Pada taraf signifikan 5 %, n = 40, diperoleh r tabel =0,312 

Karena r xy > r tabel, maka butir soal nomor 5 valid. 

B. Daya Beda Soal 

Rumus yang digunakan : 
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  t = 

)
)1(

(

)(
2
2

2
1

−

+

−

∑ ∑
nini

xx
MLMH     

 Keterangan: 

  MH = Rata-rata dari kelompok atas 

  ML = Rata-rata dari kelompok bawah 

  ∑ 2
1x = Jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

  ∑ 2
2x = Jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

     ni    = 27 % x n, dengan n adalah jumlah peserta tes. 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan t tabel , d k = (ni-1) + (ni-1) dan α  

= 5% jika t hitung > t tabel , maka daya beda soal tersebut signifikan 

Perhitungan: 

Berikut ini perhitungan daya pembeda soal nomor 5. 

Skor 

kelas 

atas 

Skor kelas 

bawah X1 X2 X1
2 X2

2 

9 2 2 0,1818 4 0,03306 

5 1 -2 -0,8182 4 0,66942 

10 1 -3 -0,8182 9 0,66942 

4 5 -3 3,1818 9 10,124 

5 1 -2 -0,8182 4 0,66942 

10 0 3 -1,8182 9 3,30579 

5 2 -2 0,1818 4 0,03306 

10 3 3 1,1818 9 1,39669 

4 0 -3 -1,8182 9 3,30579 

5 0 -2 -1,8182 4 3,30579 

10 5 3 3,1818 9 10,124 

77 20 74 33,6364 

MH = 7 ML =1,818   ∑ X1
2 = 74 ∑ X2

2 =33,6364 
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n1  = 11 

n2  = 11 

t = 

)
)1(

(

)(
2
2

2
1

−

+

−

∑ ∑
nini

xx
MLMH     

=  ( )

)111(11
6364,3374

818182,17

−
+

−  

= 5,2384 

Pada taraf signifikan 5 %, dengan dk = (n1- 1) + (n2 - 1) = (11 - 1) + (11 - 

1) = 20 diperoleh t tabel = 1,72. karena Karena t hitung > t tabel, maka butir soal 

nomor 5 mempunyai daya beda yang signifikan. 

C. Taraf kesukaran 

Rumus yang digunakan: 

TesSeluruhJumlah
GagaldianggapyangTesJumlahTK =  

Pada penelitian ini untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran 

digunakan tolok ukur sebagai berikut. 

a. Jika jumlah responden gagal ≤ 27 %, soal termasuk kriteria mudah. 

b. Jika jumlah responden gagal 28 % - 72 %, soal termasuk kriteria 

sedang. 

c. Jika jumlah responden gagal ≥  73 %, soal termasuk kriteria sukar. 

d. Batas lulus ideal 65 untuk skala 0 – 100. 

Perhitungan : 

Berikut ini perhitungan taraf kesukaran untuk soal nomor 5. 

100x
TesSeluruhJumlah

GagaldianggapyangTesJumlahTK = % 

       = 100
40
31 x % 

       = 77,5% 
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Karena TK ≥  73% maka taraf kesukaran soal nomor 5 adalah  

sukar. 

D. Reliabilitas 

Rumus yang digunakan: 

    r 11  = (
1−n

n )(1- 2
1

2
1

σ
σ∑ )       

       Keterangan : 

  r 11  : reliabilitas yang dicari 

 ∑ 2
1σ  : jumlah varians skor tiap item 

 
2
1σ  : varians total 

   n     : banyaknya butir soal 

 Rumus varians: 

         2σ  = 
n

n
x

x ∑∑ −
2

2 )(

       

Kriteria : 

Instrumen dikatakan reliabel jika r 11 > r  tabel. 

Perhitungan: 

1. Varians total 

  2σ = 

( )

n
n
y

y∑ ∑−
2

2

       

        = 
40

025,151167159327 −  

       = 204 

2. Varians butir 

2σ = 

( )

n
n
x

x∑ ∑−
2

2

       



100 

 

2
1σ = 

( )

n
n
x

x∑ ∑−
2

2

 

    = 

( )

40
40

3453053
2

−
 

     = 1,9344 

. 

. 

. 

2
10σ = 

( )

40
40

2402004
2

−
 

        = 14,1 

∑ 2
iσ = 1,9344 + 6,3344 + 11,3944+ 8,5494+ 9,6375 + 7,474 + 

5,21+ 5,544 + 3,1994 + 14,1 = 73,378125 

3. Koefisien reliabilitas 

    r 11  = (
1−n

n )(1- 2
1

2
1

σ
σ∑ )       

          = ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

204
378125,731

9
10  

         = 0,6567 

Pada taraf signifikan 5 %, n = 40, diperoleh r tabel =0,312 

Karena r 11 = 0,6567 > r tabel, maka soal reliabel. 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  NHT 

MATERI KUBUS DAN BALOK 

 

Sekolah : SMPN 4 Semarang 

Pertemuan : 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

 
 

 
√ 

  

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 
diskusi berlangsung. 

   
√ 
√ 

 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru menjelaskan 
maupun pada saat teman yang lain mengeluarkan 
pendapat. 

   
√ 

 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun hasil 
penjelasan dari guru. 

   
√ 

 

5 Drawing Activities 
Peserta didik dapat menggambarkan masalah dalam 
bentuk bangun dan simbol. 

  
√ 

  

6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 
misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

  
√ 
 

  

7 Mental Activities 
i. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 

  
√ 
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ii. Peserta didik mampu memecahkan 
permasalahan yang diberikan oleh guru. 

√ 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi selama 
pembelajaran berlangsung. 

  
√ 

  

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   = 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 60% 

 

Pertemuan :2 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

 
 

  
√ 

 

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 
ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 

diskusi berlangsung. 

   
√ 
√ 

 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru menjelaskan 
maupun pada saat teman yang lain mengeluarkan 
pendapat. 

   
√ 

 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun hasil 
penjelasan dari guru. 

   
√ 

 

5 Drawing Activities 
Peserta didik dapat menggambarkan masalah dalam 
bentuk bangun dan simbol. 

  
 

√  

6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 

  
√ 
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misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

7 Mental Activities 
i. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 
ii. Peserta didik mampu memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

  
 
 
√ 

 
√ 

 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi selama 
pembelajaran berlangsung. 

  
 

 √ 

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   = 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 70% 

 

 
Pertemuan :3 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

 
 

  
√ 

 

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 
ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 

diskusi berlangsung. 

   
√ 
√ 

 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru menjelaskan 
maupun pada saat teman yang lain mengeluarkan 
pendapat. 

   
√ 

 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun hasil 
penjelasan dari guru. 

   
√ 
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5 Drawing Activities 
Peserta didik dapat menggambarkan masalah dalam 
bentuk bangun dan simbol. 

  
 

 
√ 

 

6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 
misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

  
 

 
√ 
 

 

7 Mental Activities 
i. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 
ii. Peserta didik mampu memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

  
 
 
 

 
 
 
√ 

 
√ 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi selama 
pembelajaran berlangsung. 

  
 

 √ 

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   = 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 77,5% 

 
 
Pertemuan :4 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

 
 

  
√ 

 

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 
ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 

diskusi berlangsung. 

   
√ 
 

 
 
√ 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru menjelaskan 

   
√ 
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maupun pada saat teman yang lain mengeluarkan 
pendapat. 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun hasil 
penjelasan dari guru. 

   
√ 

 

5 Drawing Activities 
Peserta didik dapat menggambarkan masalah dalam 
bentuk bangun dan simbol. 

  
 

 
√ 

 

6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 
misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

  
 

 
√ 
 

 

7 Mental Activities 
iii. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 
iv. Peserta didik mampu memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

  
 
 
 

 
 
 
√ 

 
√ 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi selama 
pembelajaran berlangsung. 

  
 

 √ 

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   = 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 80% 
 
 
 
 

Semarang,       Februari 2009 

Observer 

 

 

Lestari, S.Pd 

NIP131909266 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA PADA 

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  STAD  

MATERI KUBUS DAN BALOK 

 

Sekolah : SMPN 4 Semarang 

Pertemuan :1 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

  
√ 

  

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 
diskusi berlangsung. 

  
 
√ 

 
√ 
 

 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru 
menjelaskan maupun pada saat teman yang lain 
mengeluarkan pendapat. 

   
√ 

 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun 
hasil penjelasan dari guru. 

   
√ 

 

5 Drawing Activities 
Peserta didik dapat menggambarkan masalah 
dalam bentuk bangun dan simbol. 

  
√ 

  

6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 
misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

  
√ 

  

7 Mental Activities 
i. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 

  
√ 
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ii. Peserta didik mampu memecahkan 
permasalahan yang diberikan oleh guru. 

√ 
 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi 
selama pembelajaran berlangsung. 

 √   

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   = 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 57,5% 

 

Pertemuan :2 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

 
 

  
√ 

 

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 
diskusi berlangsung. 

   
√ 
√ 

 
 
 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru menjelaskan 
maupun pada saat teman yang lain mengeluarkan 
pendapat. 

   
√ 

 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun hasil 
penjelasan dari guru. 

   
√ 

 

5 Drawing Activities 
Peserta didik dapat menggambarkan masalah dalam 
bentuk bangun dan simbol. 

  
 

 
√ 

 

6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 

  
 

 
√ 
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misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

7 Mental Activities 
i. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 
ii. Peserta didik mampu memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

  
 
 
√ 

√ 
 
 
 

 
 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi selama 
pembelajaran berlangsung. 

  
 

√  

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   =72,5% 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 72,5% 
Pertemuan :3 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

 
 

  
√ 

 

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 
diskusi berlangsung. 

    
√ 
√ 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru menjelaskan 
maupun pada saat teman yang lain mengeluarkan 
pendapat. 

   
√ 

 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun hasil 
penjelasan dari guru. 

   
√ 

 

5 Drawing Activities 
Peserta didik dapat menggambarkan masalah dalam 
bentuk bangun dan simbol. 

  
 

 
√ 
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6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 
misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

  
 

 
√ 
 

 

7 Mental Activities 
i. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 
ii. Peserta didik mampu memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
√ 
 
√ 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi selama 
pembelajaran berlangsung. 

  
 

√  

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   =85% 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 85% 
 
Pertemuan :4 

Nama Pengamat  : Lestari S.Pd 

Petunjuk: Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang 

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≤ 25% 
2. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 26 - 50% 
3. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas 51 – 75% 
4. Bila peserta didik yang melakukan aktivitas ≥ 75% 

 
Skor No Aspek yang dinilai 

1 2 3 4 
1 Visual Activities 

Peserta didik memperhatikan dan membaca media 
yang diberikan oleh guru. 

 
 

  
√ 

 

2 Oral Activities 
i. Peserta didik melakukan diskusi kelompok. 

ii. Peserta didik mengeluarkan pendapat saat 
diskusi berlangsung. 

    
√ 
√ 

3 Listening Activities 
Peserta didik mendengarkan saat guru menjelaskan 
maupun pada saat teman yang lain mengeluarkan 
pendapat. 

   
√ 

 

4 Writing Activities 
Peserta didik menuliskan hasil diskusi maupun hasil 

   
 

√ 
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penjelasan dari guru. 
5 Drawing Activities 

Peserta didik dapat menggambarkan masalah dalam 
bentuk bangun dan simbol. 

  
 

 
√ 

 

6 Motor Activities 
Peserta didik segera melakukan kegiatan 
pembelajaran yang diinstruksikan oleh guru, 
misalnya membentuk kelompok atau mengerjakan 
soal didepan kelas. 

  
 

 
 
 

 
√ 

7 Mental Activities 
i. Peserta didik menanggapi pendapat teman 

yang lain. 
ii. Peserta didik mampu memecahkan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
√ 
 
√ 

8 Emosional Activities 
Peserta didik merasa senang dan termotivasi selama 
pembelajaran berlangsung. 

  
 

√  

Skor total yang diperoleh = 

Skor maksimalnya  =     

Persentase   =90% 

Persentase aktivitas siswa dalam pembelajaran adalah 90% 

 

 

Semarang,       Februari 2009 

Observer 

 

 

Lestari, S.Pd 

NIP131909266 
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Daftar kelompok kelas VIII H ( Kelas Eksperimen I) 
 

Kelompok 1     Kelompok 2    
Febria novi. A     Ika wahyu.M.R  
Rizky dwi. N      Avid dwi. P 
M. Caniega.F      Rofiq sofianto 
Hevpi desy nur. A    Mismi anisa. P  

 
Kelompok 3       Kelompok 4 
 
Nanda larasati     Sally ambarwati 
Resnumurti setyo.S    Wahyu N.D 
Aditya gilang K.     Teguh ari.W 
Arum putrid ari. O     Dwi nor aini 
 
Kelompok 5      Kelompok 6 
 
Nur farida     Unggyan ningsih 
Suci nurul.H     Yusuf amshal.S 
Bagas syah. P      Rizky.S.Y 
Ariko kalif. F      Marlina dwi. C 
 
Kelompok 7     Kelompok 8 
 
Yasinta      Dian nora. N 
Zulfa nikhlatul.S    Fajar tri. R  
Zulham aziz. P    M. Yusuf hidar 
Hanantyo      Putri farida. K  

Widya agustina 
 

Kelompok 9     Kelompok 10 
 
Eka fatmawati     Dhanny galuh. R  
Lutfi akdil.K      Anisa apriyani. S  
Rinko berlianto    Arief eka. P 
Rizky. S.P     Indah purnama. S 

Rikka. S  
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Daftar kelompok kelas VIII F 
 

Kelompok 1     Kelompok 2   
Akbar sunandi     Agus permana.P   
Muhamad nur Z    Karisma tristi C.D 
Yany kurniawati    Oktaviani D.P 
Noorva risnawati    Risky aningrum 

 
Kelompok 3     Kelompok 4  
 
Maulida awaliyah    Meika Erwin 
Rokhip yunus     Lora andini 
Randi bejo.S     Nugroho.K 
Gandis W.S     Bayu tri P.S 
 

 
Kelompok 5     Kelompok 6  
 
Rifka sri S      Risa dyah T.A 
Lisa zahratul.A     Isti qommah 
Ilham juwarto      Fajar aprillianto 
Dwi siswo.P      Bondan thoha.P 

 
Kelompok 7     Kelompok 8  
 
Wisnu oryza. S     Viko octoria 
Lia anggraeni      Wahyu unggul.P 
Annisa herlina      Febriani dyah A.P 
Catur yulia.S      Kristian adi.S 

 
 

Kelompok 9     Kelompok 10 
 
Anggun safitri      Yuda satria P.K 
Yoga pratama      Andriani ayu. W 
Auliya mustika     Ayu anggraeni 
Amelinda      Evi rahmawati 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 1 KELAS EKSPERIMEN I) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

KOMPETENSI DASAR : 

5.1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-
bagiannya. 

INDIKATOR  : 

5.1.1. Mengenal bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok. 

5.1.2. Menyebutkan bagian-bagian kubus dan balok: bidang sisi, rusuk, titik sudut, 
diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang diagonal. 

5.1.3. Menghitung besaran-besaran unsur-unsur kubus: panjang diagonal bidang 
dan diagonal ruang. 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mengenali bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok. 

2. Siswa  dapat menyebutkan bagian-bagian kubus dan balok: bidang sisi, rusuk, 
titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang diagonal. 

3. Siswa dapat menghitung besaran-besaran unsur-unsur kubus: panjang 
diagonal bidang dan panjang diagonal ruang. 
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B. MATERI PEMBELAJARAN   

1. Kubus dan unsur-unsurnya 

 

 

 

 

 

 

 

a. Mengenal kubus 

Kubus merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh enam 

buah bidang persegi yang bentuk dan ukurannya sama. 

b. Unsur-unsur kubus  

Kubus mempunyai beberapa unsur utama yaitu sisi, rusuk dan titik 

sudut. 

1. Sisi kubus 

Sisi kubus adalah suatu bidang persegi (permukaan kubus) yang 

membatasi bangun ruang kubus. 

 Pada gambar 1, dapat dilihat 6 sisi 

kubus yaitu sisi ABCD, EFGH, 

ABFE, DCGH, ADHE dan BCGF. 

 

 

 

 

2. Rusuk kubus 

Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua 

bidang sisi pada sebuah kubus. 

Kubus memiliki 12 rusuk yaitu: rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, 

GH, HE, AE, BF, CG dan DH. 

s 
A B 

C D 

E F 

G H 

Gbr 1 

 

 

  
 

s 
A B 

C D 

t F 

G H 
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3. Titik sudut 

Titik sudut kubus adalah titik pertemuan dari tiga rusuk kubus yang 

berdekatan. Pada gambar 1, titik-titik sudut kubus adalah titik A, B, 

C, D, E, F, G dan H. 

c. Diagonal kubus 

Diagonal merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut 

sebidang yang saling berhadapan. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagonal sisi (diagonal bidang) 

Lihat gambar 2, diagonal sisi yaitu: BD dan HF, Sedangkan 

diagonal sisi yang lain yaitu: AF, BE, CH, DG, AC, EG, AH, DE, 

BG dan CF. 

2. Bidang diagonal 

Bidang diagonal pada sebuah kubus adalah bidang yang dibatasi 

dua diagonal dan dua rusuk pada sebuah kubus. Lihat gambar 2, 

bidang diagonal yaitu BDHF. Sedangkan bidang diagonal yang 

lain yaitu: ABGH, CDEF, BCEH, ADFG dan bidang ACGE. 

3. Diagonal ruang 

Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik 

sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Lihat gambar 2, 

diagonal ruang yaitu: ruas garis CE. Diagonal yang lain AG, BH 

dan DF. 

 

 

 

A B 

C 
D 

E F 

G H 

Gbr 2 
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d. Panjang diagonal bidang dan  diagonal ruang kubus. 

 

Perhatikan gambar kubus disamping. Pada 

bidang alas ABCD, garis AC merupakan 

diagonal bidang. Misalkan ukuran kubus = s.  

 

 

Menurut teorema phytagoras   Perhatikan    ABC siku-siku di B  

AC2 = AB2 + BC2   pada bidang alas ABCD 

AC = 

 = 

 = 

 =  

Jadi, panjang diagonal bidang AC adalah          satuan panjang 

Karena rusuk kubus memiliki panjang yang sama, maka panjang diagonal 

bidang pada kubus memiliki panjang yang sama pula. 

Perhatikan garis AG pada kubus ABCD.EFGH diatas. Garis AG 

merupakan diagonal ruang kubus. Perhatikan     ACG siku-siku di C pada 

bidang diagonal ACGE. 

 

 

 

Bidang diagonal ACGE berbentuk persegi panjang. Menurut teorema 

phytagoras: 

AG2 = AC2 + CG2 

 =  

  = 

  = 

  =  

 Jadi panjang diagonal ruang AG adalah         satuan panjang 

 

C 

A 

D 

B 

C 22 BCAB +
22 ss +

22s
2s

s 2s

A 

E G 

22
CGAC +

( ) 22
2 ss +

23s

3s

3s

s 
A B 

C D 

E F 

G H 

2s
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2. Balok dan unsur-unsurnya. 

 

 

 

 

  

a. Mengenal balok 

Balok merupakan bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 

tiga buah bidang persegi panjang yang masing-masingnya 

mempunyai  bentuk dan ukuran yang sama. 

b. Unsur-unsur balok 

Balok mempunyai beberapa unsur utama yaitu sisi, rusuk dan 

titik sudut. 

1. Sisi balok 

Balok mempunyai tiga pasang sisi, yang masing-masing 

pasang berbentuk persegi panjang yang sama bentuk dan 

ukurannya. Sisi balok yaitu sisi ABCD, EFGH, ABFE, 

DCGH, ADHE dan BCGF. 

2. Rusuk balok 

Sebuah balok mempunyai 12 rusuk. Rusuk-rusuk tersebut 

adalah rusuk AB, DC, EF, HG, AE, BF, CG, DH, AD, 

BC, EH dan FG. 

3. Titik sudut 

Titik sudut balok adalah titik pertemuan dari tiga rusuk 

balok yang berdekatan. Pada gambar 3, titik-titik sudut 

balok adalah titik A, B, C, D, E, F, G dan H. 

 

 

 

 

 

A 

B

C 

E 

H 

F 

D 

Gbr 3 

G 
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c. Diagonal balok 

  

 

 

 

 

 

1. Diagonal sisi (diagonal bidang) 

Diagonal sisi balok adalah diagonal yang terdapat pada sisi 

balok. Lihat gambar 4, diagonal sisi balok yaitu: BE, dan 

diagonal sisi balok yang lain adalah AF, CH, DG, AC, BD, 

EG, FH, AH, DE, BG, dan CF. 

2. Diagonal ruang 

Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua 

titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Lihat 

gambar 4, diagonal ruang balok yaitu: ruas garis DF. 

Diagonal ruang yang lain adalah AG, BH dan CE. 

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, Problem Solving dan penemuan. 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga bangun kubus dan balok serta  LKS  

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

 PENDAHULUAN :  
1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas yang 

lain. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

BA

D

G
H

E

C

F

Gbr 4 
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3. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Guru menyampaikan apersepsi, yaitu menggingatkan kembali tentang 

bangun datar, theorema phytagoras. 

6. Guru menyampaikan masalah kontekstual misalnya, Ani membuat kotak 

kado berbentuk kubus. Diatas tutup kado akan diberi pita menyilang yang 

membentuk perpotongan diagonal sisi dengan panjang rusuk kotak kado 

30 cm. Berapa panjang pita  yang dibutuhkan Ani. 

KEGIATAN INTI :  

1. Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk peserta 

didik agar setiap kelompok dapat saling bertatap muka dimana setiap 

kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Dalam setiap kelompok terdiri 

dari peserta didik yang pandai, cukup pandai dan kurang pandai sehingga 

dapat bekerja sama. Masing-masing kelompok diberi nama. 

2. Guru membagikan LKS 1 dan Lembar Diskusi 1 kepada tiap kelompok 

dan tiap kelompok mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

3. Guru menjelaskan materi dengan bantuan LKS 1 yaitu dengan proses 

tanya jawab dengan siswa dalam timnya mengenai pertanyaan yang ada 

dalam LKS 1. 

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS 1 dan lembar 

diskusi 1, teman satu tim bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada 

temannya yang tidak bisa tadi. 

5. Guru memberikan penghargaan dan pujian pada kelompok yang paling 

aktif. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS 1 kunci jawaban LKS 1 diberikan tiap 

kelompok, kemudian membehas maslah kontekstual, dilanjutkan 

mengerjakan Lembar Diskusi 1. 

7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban 

kelompoknya didepan. 
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8. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk kelompok 

yang lain untuk mengerjakan lembar diskusi 1 soal selanjutnya. 

9. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik 

pada jawaban yang benar 

10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya 

apabila kurang jelas. 

11. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 

12. Siswa mengerjakan tes individu/kuis 1. 

13. Bila ada waktu kuis langsung dibahas. 

14.  Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang paling aktif. 

PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 1(TR 1) 

 

G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Matematika untuk SMP Kelas VIII  

 
 

H. PENILAIAN 

Teknik tes       : tes tertulis 
 Bentuk Instrumen  : uraian 

      Semarang,     
      Peneliti 

 
                  Ali Kuswoyo 

       NIM 4101405029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 2 KELAS EKSPERIMEN I) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

menentukan ukurannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

5.1.Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya. 

5.2. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

INDIKATOR  : 

5.1.3. Menghitung besaran-besaran unsur-unsur balok: panjang diagonal bidang 

dan diagonal ruang. 

5.2.1. Membuat jaring-jaring kubus dan balok. 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menghitung besaran-besaran unsur-unsur balok: panjang 

diagonal bidang dan panjang diagonal ruang. 

2. Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. 

 

Lampiran 18 
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B. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. 

 

 

 

  

 

Pada bidang alas ABCD, garis BD merupakan diagonal bidang. Misalkan 

balok ABCD.EFGH memiliki panjang = p, lebar = l dan tinggi = t. 

     Menurut theorema phytagoras  Perhatikan bidang alas ABCD  

BD2 = AB2 + AD2  

BD2 = p2 + l2 

BD =           

Jadi panjang diagonal BD =                 satuan panjang 

Pada balok ABCD.EFGH, garis HB merupakan diagonal ruang balok. 

Untuk mengetahui panjang diagonal ruang HB, perhatikan segitiga BDH 

siku-siku di D. 

Menurut teorema phytagoras  

HB2 = BD2 + DH2    

HB2 =                        +  t2 

 = p2 + l2 + t2 

HB =                         

Pada balok dengan ukuraan panjang = p, lebar = l dan tinggi = t. Panjang 

diagonal ruangnya adalah                   satuan panjang 

2. Jaring-jaring kubus dan balok 

a. Jaring-jaring kubus 

Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian 6 buah bidang persegi yang 

jika dibentangkan akan terbentuk bidang yang dibatasi bangun datar. 

Jika suatu model kubus ABCD. EFGH yang terbuat dari karton yang 
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diiris sepanjang rusuk-rusuk AE, DH, BF, CG, EF dan HG kemudian 

direbahkan sisi-sisinya maka akan diperoleh model  jaring-jaring 

kubus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Model Jaring-jaring kubus 

b. Jaring-jaring balok 

Jaring-jaring balok merupakan rangkaian 6 buah bidang persegi 

panjang yang jika dibentangkan akan terbentuk bidang yang 

dibatasi bangun datar. Jika suatu model  balok ABCD EFGH 

yang terbuat dari karton yang diiris sepanjang rusuk-rusuk AE, 

DH, BF, CG, EF dan HG kemudian direbahkan sisi-sisinya maka 

akan diperoleh model jaring-jaring balok. 
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   Model Jaring-jaring balok 

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, Problem Solving dan penemuan. 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga bangun kubus dan balok serta  LKS . 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN :  

1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

a. Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas 

yang lain. 

b. Menanyakan PR atau tugas. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 
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5. Guru menyampaikan apersepsi,yaitu menggingatkan kembali tentang 

bangun datar, theorema phytagoras. 

6. Guru menyampaikan masalah kontekstual misalnya, Ratiem membuat 

kotak kado berbentuk balok. Semua sisi kado akan diberi pita menyilang 

yang membentuk perpotongan diagonal sisi dengan ukuran kado 6 cm x 4 

cm x 3 cm  . Berapa panjang pita  yang dibutuhkan Ratiem. 

KEGIATAN INTI :  
1. Guru meminta siswa untuk bergabung dalam kelompoknya. 

2. Guru membagikan LKS 2 dan Lembar Diskusi 2 kepada tiap kelompok 

dan tiap kelompok mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

3. Guru menjelaskan materi dengan bantuan LKS 2 yaitu dengan proses 

tanya jawab dengan siswa dalam timnya mengenai pertanyaan yang ada 

dalam LKS 2. 

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS 2 dan lembar 

diskusi 2, teman satu tim bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada 

temannya yang tidak bisa tadi. 

5. Guru memberikan penghargaan dan pujian pada kelompok yang paling 

aktif. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS 2 kunci jawaban LKS 2 diberikan tiap 

kelompok, kemudian membahas masalah kontekstual dan dilanjutkan 

mengerjakan Lembar Diskus 2. 

7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban 

kelompoknya didepan. 

8. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk kelompok 

yang lain untuk mengerjakan lembar diskusi 2 soal selanjutnya. 
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9. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik pada 

jawaban yang benar 

10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya 

apabila kurang jelas. 

11. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 

12. Siswa mengerjakan tes individu/kuis 2. 

13. Bila ada waktu kuis langsung dibahas.   

14. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang paling aktif. 

PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 2(TR 2)  

G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII  

H. PENILAIAN 

Teknik tes     : tes tertulis 

 Bentuk Instrumen: uraian 

      Semarang,     

      Peneliti 

 

                  Ali Kuswoyo 

       NIM 4101405029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 3 KELAS EKSPERIMEN I) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

menentukan ukurannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

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

INDIKATOR  : 

5.3.1. Menemukan luas permukaan kubus dan balok 

5.3.2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok  

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menemukan luas permukaan kubus dan balok 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok 

B. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Luas permukaan kubus dan balok 

Luas permukaan suatu bangun ruang adalah jumlah luas seluruh 

permukaan (bidang) bangun ruang tersebut. Secara umum, cara 

menentukan luas permukaan bangun ruang adalah sebagai berikut. 

Lampiran 19 
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1. Menentukan jaring-jaring dari bangun ruang itu. 

2. Menghitung luas jaring-jaring bangun ruang itu. 

Jadi luas permukaan bangun ruang sama dengan luas jaring-jaringnya 

a. Luas permukaan kubus 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui kubus dengan panjang rusuk = s. Dari jaring-jaring kubus 

terlihat bahwa kubus memiliki enam buah bidang dengan tiap bidangnya 

berbentuk persegi. Maka,  

Luas jaring-jaring kubus = 6 x luas persegi 

 = 6 ( s x s) 

 = 6 s2 

Jadi, rumus luas permukaan kubus adalah L = 6s2  

Dengan L = luas permukaan kubus dan  s = panjang rusuk kubus. 

b. Luas permukaan balok 

Menentukan luas permukaan balok 
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Gambar di atas menunjukkan sebuah balokdengan ukuran panjang = p, lebar = l 

dan tinggi = t 

Dari jaring-jaring balok pada gambar di atas terdiri dari tiga pasang persegi 

panjang yang kongruen, yaitu sepasang bidang alas dan bidang atas, sepasang 

bidang depan dan belakang serta sepasang bidang kiri dan kanan. 

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

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

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

Luas jaring-jaring balok = jumlah luas seluruh permukaan (bidang) 

= 2pl + 2pt + 2lt 

= 2 (pl + pt + lt)  

Luas permukaan balok sama dengan luas luas jaring-jaringnya, yaitu 

 L = 2 (pl + pt + lt)  

Jadi rumus luas permukaan balok adalah 

L = 2 (pl + pt + lt)  
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Dengan : L = luas permukaan 

 p = panjang balok 

 l = lebar balok 

 t = tinggi balok  

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, Problem Solving dan penemuan 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga dan LKS 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN :  

1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

a. Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas yang 

lain. 

b. Menanyakan PR atau tugas. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Guru menyampaikan apersepsi,yaitu menggingatkan kembali tentang, 

theorema phytagoras, jaring-jaring kubus dan balok, persegi dan persegi 

panjang. 
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6. Guru menyampaikan masalah kontekstual misalnya, Pak Sastro ingin 

membuat Almari berbentu balok dengan panjang 60 cm, lebar 80 cm dan 

tingginya 120 cm yang nantinya dapat dibuat dengan bahan triplek. Jika 

harga triplek adalah Rp 10.000,00 per m2. Berapa uang yang harus pak 

Amin siapkan untuk membeli triplek. 

KEGIATAN INTI :  

1. Guru meminta siswa untuk bergabung dalam kelompoknya 

2. Guru membagikan LKS 3 dan Lembar Diskusi 3 kepada tiap kelompok 

dan tiap kelompok mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

3. Guru menjelaskan materi dengan bantuan LKS 3 yaitu dengan proses 

tanya jawab dengan siswa dalam timnya mengenai pertanyaan yang ada 

dalam LKS 3. 

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS 3 dan lembar 

diskusi 3 ,teman satu tim bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada 

temannya yang tidak bisa tadi. 

5. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang paling aktif. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS 3 kunci jawaban LKS 3 diberikan tiap 

kelompok, kemudian membahas masalah kontekstual dan dilanjutkan 

mengerjakan Lembar Diskusi 3. 

7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban 

kelompoknya didepan. 

8. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk kelompok 

yang lain untuk mengerjakan lembar diskusi soal selanjutnya. 

9. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik pada 

jawaban yang benar 
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10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya apabila 

kurang jelas. 

11. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 

12. Siswa mengerjakan tes individu/kuis 3 

13. Bila ada waktu kuis langsung dibahas. 

14. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang paling aktif. 

PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 3(TR 3) 

G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII  

H. PENILAIAN 

Teknik tes     : tes tertulis 

 Bentuk Instrumen: uraian 

      Semarang,     
      Peneliti 

 
                  Ali Kuswoyo 

       NIM 4101405029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 4 KELAS EKSPERIMEN I) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

menentukan ukurannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

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

INDIKATOR  : 

5.3.3. Menemukan rumus volume kubus dan balok 

5.3.4. Menghitung volume kubus dan balok  

5.3.5. Menghitung perubahan volume kubus dan balok jika ukuran rusuknya 

berubah. 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menemukan volume kubus dan balok 

2. Siswa dapat menghitung volume kubus dan balok 

B. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Volume kubus dan balok 

 

Lampiran 20 
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a. Volume kubus  

 

 

 

 

 

Kubus merupakan balok yang ukuran panjang, lebar dan tingginya sama. 

Oleh karenanya, rumus volume kubus dapat diperoleh dari rumus volume 

balok. Dengan cara sebagai berikut. 

V = p x l x t 

 = s x s x s 

V = s3 

Oleh karena s x s merupakan luas alas, maka: 

V = luas alas x tinggi atau V = s3 

Dengan V = volume kubus dan s = panjang rusuk kubus. 

b. Volume balok 

Menentukan volume balok 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan sebuah balok dengan ukuran panjang = p, lebar = l 

dan tinggi = t 

Maka volume balok tersebut adalah 

V = p x l x t atau V = plt 

Oleh karena p x l merupakan luas alas, maka: 

Volume balok = luas alas x tinggi 

Jadi volume balok dapat dirumuskan sebagai berikut 

V = luas alas x tinggi atau V = p x l x t 
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Dengan : V = volume balok 

 p  = panjang balok 

 l = lebar balok 

 t  = tinggi balok  

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD  

D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab, Problem Solving dan penemuan 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga dan LKS 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN :  

1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

a. Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas yang 

lain. 

b. Menanyakan PR atau tugas. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

3. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu 

model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Guru menyampaikan apersepsi, yaitu menggingatkan kembali tentang 

jaring-jaring  dan luas kubus dan balok, persegi dan persegi panjang. 
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6. Guru menyampaikan masalah kontekstual misalnya, bak maandi dengan 

panjang 150 cm lebar 100 cm dan tingginya 80 cm. Bak tersebut diisi air 

dengan ketinggian air 35 cm. Kemudian Adi memasukan batu bata 

kedalam bak,  tinggi air menjadi 39 cm. Berapa volume batu bata itu.   

KEGIATAN INTI :  

1. Guru meminta siswa untuk bergabung dalam kelompoknya. 

2. Guru membagikan LKS 4 dan Lembar Diskusi 4 kepada tiap kelompok 

dan tiap kelompok mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

3. Guru menjelaskan materi dengan bantuan LKS 4 yaitu dengan proses 

tanya jawab dengan siswa dalam timnya mengenai pertanyaan yang ada 

dalam LKS 4.  

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS 4 dan lembar 

diskusi 4, teman satu tim bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada 

temannya yang tidak bisa tadi. 

5. Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok dan memberi pujian 

pada kelompok dan siswa  yang aktif. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS 4 kunci jawaban LKS 4 diberikan tiap 

kelompok, kemudian membahas masalah kontekstual dan dilanjutkan 

mengerjakan Lembar Diskusi 4. 

7. Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan jawaban 

kelompoknya didepan. 

8. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk kelompok 

yang lain untuk mengerjakan lembar diskusi 4 soal selanjutnya  . 

9. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik pada 

jawaban yang benar 
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10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya 

apabila kurang jelas. 

11. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 

12. Siswa mengerjakan tes individu/kuis 4. 

13. Bila ada waktu kuis langsung dibahas. 

14. Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang paling aktif. 

PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 4(TR 4) 

G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII  

H. PENILAIAN 

Teknik tes            : tes tertulis 

 Bentuk Instrumen: uraian 

      Semarang,     

      Peneliti 

 

                  Ali Kuswoyo 

       NIM 4101405029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 (RPP 1 KELAS EKSPERIMEN II) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

menentukan ukurannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

5.1. Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-

bagiannya. 

INDIKATOR  : 

5.1.1. Mengenal bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok. 

5.1.2. Menyebutkan bagian-bagian kubus dan balok: bidang sisi, rusuk, titik sudut, 

diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang diagonal. 

5.1.3. Menghitung besaran-besaran unsur-unsur kubus: panjang diagonal bidang 

dan diagonal ruang. 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat mengenal bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok. 

2. Siswa  dapat menyebutkan bagian-bagian kubus dan balok: bidang sisi, 

rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang dan bidang diagonal. 

Lampiran 21 



139 

 

3. Siswa dapat menghitung besaran-besaran unsur-unsur kubus: panjang 

diagonal bidang dan panjang diagonal ruang. 

B. MATERI PEMBELAJARAN   

1. Kubus dan unsur-unsurnya 

2. Balok dan unsur-unsurnya. 

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab dan penemuan 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga dan LKS 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

 PENDAHULUAN :  

1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas yang 

lain. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

3.  Guru menyampaikan model pembelajaran yang digunakan yaitu NHT 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Guru menyampaikan apersepsi, yaitu menggingatkan kembali tentang 

bangun datar, theorema phytagoras. 

 

 



140 

 

KEGIATAN INTI :  

1. Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk peserta 

didik agar setiap kelompok dapat saling bertatap muka dimana setiap 

kelompok terdiri dari kurang lebih 5 orang. Dalam setiap kelompok 

terdiri dari peserta didik yang pandai, cukup pandai dan kurang pandai 

sehingga dapat bekerja sama. Masing-masing kelompok diberi nama. 

2. Guru memberikan nomor. Setiap anggota kelompok diberi nomor antara 

1 sampai banyaknya anggota kelompok. 

3. Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok dan tiap kelompok 

mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS teman satu tim 

bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada temannya yang tidak bisa 

tadi. 

5. Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, guru memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dengan memanggil salah satu nomor 

peserta didik dari salah satu kelompok. Bagi nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

7. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk nomor 

yang lain. 

8. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik 

pada jawaban yang benar. Guru menegaskan dan memperkuat materi-

materi yang telah dipelajari dari LKS tersebut. 

9. Siswa mengerjakan latihan soal. 

10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya 

apabila kurang jelas. 
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11. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 

PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 1(TR1) 

G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Matematika untuk SMP Kelas VIII  

H. PENILAIAN 

Teknik tes     : tes tertulis 

 Bentuk Instrumen: uraian 

Semarang,     

      Peneliti 

 

                  Ali Kuswoyo 

       NIM 4101405029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 2 KELAS EKSPERIMEN II) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMPN 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

menentukan ukurannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

5.1.Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya. 

5.2. Membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma dan limas. 

INDIKATOR  : 

5.1.3. Menghitung besaran-besaran unsur-unsur balok: panjang diagonal bidang 

dan diagonal ruang. 

5.2.1. Membuat jaring-jaring kubus dan balok. 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menghitung besaran-besaran unsur-unsur balok: panjang 

diagonal bidang dan panjang diagonal ruang. 

2. Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. 
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B. MATERI PEMBELAJARAN  

1. Panjang diagonal bidang dan diagonal ruang. 

2. Jaring-jaring kubus dan balok 

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab dan penemuan 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga dan LKS 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN :  

1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

a. Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas 

yang lain. 

b. Menanyakan PR atau tugas. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan model pembelajaran yang digunakan yaitu NHT 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari  

5. Guru menyampaikan apersepsi, yaitu menggingatkan kembali tentang 

bangun datar, theorema phytagoras. 

KEGIATAN INTI :  

1. Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk peserta 

didik agar setiap kelompok dapat saling bertatap muka dimana setiap 



144 

 

kelompok terdiri dari kurang lebih 5 orang. Dalam setiap kelompok terdiri 

dari peserta didik yang pandai, cukup pandai dan kurang pandai sehingga 

dapat bekerja sama. Masing-masing kelompok diberi nama. 

2. Guru memberikan nomor. Setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 

sampai banyaknya anggota kelompok. 

3. Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok dan tiap kelompok 

mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS teman satu tim 

bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada temannya yang tidak bisa 

tadi. 

5. Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, guru memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dengan memanggil salah satu nomor 

peserta didik dari salah satu kelompok. Bagi nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

7. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain. 

8. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik pada 

jawaban yang benar. Guru menegaskan dan memperkuat materi-materi 

yang telah dipelajari dari LKS tersebut. 

9. Siswa mengerjakan latihan soal. 

10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya 

apabila kurang jelas. 

11. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 
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PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 2 (TR2) 

G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Matematika untuk SMP Kelas VIII 

H. PENILAIAN 

Teknik tes      : tes tertulis 

 Bentuk Instrumen: uraian 

Semarang,     

      Peneliti 

 

                  Ali Kuswoyo 

       NIM 4101405029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 3 KELAS EKSPERIMEN II) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMPN 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

menentukan ukurannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

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

INDIKATOR  : 

5.3.1. Menemukan luas permukaan kubus dan balok 

5.3.2. Menghitung luas permukaan kubus dan balok  

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menemukan luas permukaan kubus dan balok 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok 

B. MATERI PEMBELAJARAN  

Luas permukaan kubus dan balok 

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT 

D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab dan penemuan 

Lampiran 23 



147 

 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga dan LKS 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN :  

1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

a. Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas yang 

lain. 

b. Menanyakan PR atau tugas. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan model pembelajaran yang digunakan yaitu NHT 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

6. Guru menyampaikan apersepsi, yaitu menggingatkan kembali tentang 

bangun datar, jaring-jaring kubus dan balok, theorema phytagoras. 

KEGIATAN INTI :  

1. Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk peserta 

didik agar setiap kelompok dapat saling bertatap muka dimana setiap 

kelompok terdiri dari kurang lebih 5 orang. Dalam setiap kelompok terdiri 

dari peserta didik yang pandai, cukup pandai dan kurang pandai sehingga 

dapat bekerja sama. Masing-masing kelompok diberi nama. 
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2. Guru memberikan nomor. Setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 

sampai banyaknya anggota kelompok. 

3. Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok dan tiap kelompok 

mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS teman satu tim 

bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada temannya yang tidak bisa 

tadi. 

5. Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, guru memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dengan memanggil salah satu nomor 

peserta didik dari salah satu kelompok. Bagi nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

7. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain. 

8. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik pada 

jawaban yang benar. Guru menegaskan dan memperkuat materi-materi 

yang telah dipelajari dari LKS tersebut. 

9. Siswa mengerjakan latihan soal. 
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10. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya 

apabila kurang jelas. 

11. Siswa diberi soal latihan 

12. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 

PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 3(TR3)  

G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Matematika untuk SMP Kelas VIII  

H. PENILAIAN 

Teknik tes     : tes tertulis 

 Bentuk Instrumen: uraian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 4 KELAS EKSPERIMEN II) 

SATUAN PENDIDIKAN : SMPN 4 SEMARANG 

MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 40 Menit ( 1 x pertm) 

STANDAR KOMPETENSI : 

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

menentukan ukurannya. 

KOMPETENSI DASAR : 

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

INDIKATOR  : 

5.3.3. Menemukan rumus volume kubus dan balok 

5.3.4. Menghitung volume kubus dan balok  

5.3.5. Menghitung perubahan volume kubus dan balok jika ukuran rusuknya 

berubah. 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat volume kubus dan balok 

2. Siswa dapat volume kubus dan balok 

B. MATERI PEMBELAJARAN  

Volume kubus dan balok 

C. MODEL PEMBELAJARAN 

Pembelajaran kooperatif tipe NHT 
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D. METODE PEMBELAJARAN 

Ceramah, tanya jawab dan penemuan 

E. MEDIA PEMBELAJARAN 

Papan tulis, spidol, alat peraga dan LKS 

F. SKENARIO PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN :  

1. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas, antara lain : 

a. Berdoa, menyiapkan buku tulis, papan tulis, dan prasarana kelas yang 

lain. 

b. Menanyakan PR atau tugas. 

2. Guru menyampaikan indikator/tujuan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan model pembelajaran yang digunakan yaitu NHT 

4. Guru memberi motivasi pada siswa, bahwa materi ini sangat  bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

5. Guru menyampaikan apersepsi, yaitu menggingatkan kembal tentang 

jaring-jaring kubus dan balok, luas permukaan kubus dan balok. 

KEGIATAN INTI :  

1. Guru membentuk kelompok belajar dan mengatur tempat duduk peserta 

didik agar setiap kelompok dapat saling bertatap muka dimana setiap 

kelompok terdiri dari kurang lebih 5 orang. Dalam setiap kelompok terdiri 

dari peserta didik yang pandai, cukup pandai dan kurang pandai sehingga 

dapat bekerja sama. Masing-masing kelompok diberi nama. 

2. Guru memberikan nomor. Setiap anggota kelompok diberi nomor antara 1 

sampai banyaknya anggota kelompok. 



152 

 

3. Guru membagikan LKS kepada tiap kelompok dan tiap kelompok 

mendapat 2 set agar mudah kerjasamanya. 

4. Bila ada peserta didik yang tidak dapat mengerjakan LKS teman satu tim 

bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada temannya yang tidak bisa 

tadi. 

5. Guru berkeliling untuk mengawasi kinerja kelompok. 

6. Setelah selesai mengerjakan LKS secara tuntas, guru memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik dengan memanggil salah satu nomor 

peserta didik dari salah satu kelompok. Bagi nomor yang dipanggil 

melaporkan hasil kerjasama mereka. 

7. Ada tanggapan dari teman yang lain kemudian guru menunjuk nomor yang 

lain. 

8. Setelah menerima tanggapan dan masukan dari beberapa peserta didik, 

guru membimbing/mengarahkan dari jawaban-jawaban peserta didik pada 

jawaban yang benar. Guru menegaskan dan memperkuat materi-materi 

yang telah dipelajari dari LKS tersebut. 

9. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bartanya 

apabila kurang jelas. 

10. Siswa diberi latihan soal 

11. Guru bisa membubarkan kelompok dan peserta didik kembali ketempat 

duduknya. 

PENUTUP  :  

1. Dengan bimbingan guru, siswa diminta membuat rangkuman. 

2. Guru memberi tugas rumah 4 (TR4)  
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G. SUMBER BELAJAR 

− Buku referensi : Matematika untuk SMP Kelas VIII  

H. PENILAIAN 

Teknik tes      : tes tertulis 
 Bentuk Instrumen: uraian 
 
 
 
 

Semarang,     

      Peneliti 

 

                  Ali Kuswoyo 

       NIM 4101405029 
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Tujuan : 

1. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 
2. Siswa dapat menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal 

ruang kubus 
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 
1. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
a. Bangun disamping berbentuk…………. 
b. Jumlah bidang sisi yang membatasi bangun 

disamping  ada……………….buah. 
c. Bidang sisi berbentuk…………. 
d. Kubus ABCD.EFGH mempunyai titik sudut 

sebanyak…..buah,Yaitu………………………. 
e. Kubus ABCD.EFGH mempunyai rusuk….buah, 

Yaitu…………………………………………… 
f. Kubus ABCD.EFGH mempunyai bidang sisi berbentuk… sebanyak….buah, 

yaitu……………………………………………………….............................. 
Sisi yang merupakan bidang alas kubus,yaitu………………………………. 
Sisi yang merupakan bidang atas kubus, yaitu………………………………. 
Sisi tegak kubus, yaitu………………………dan…………………………. 

g. Masing-masing bidang sisi mempunyai diagonal yang disebut…………....... 
h. Kubus ABCD.EFGH mempunyai diagonal bidang sisi sebanyak………buah 

yaitu………………………………………………………………………….. 
Bidang ACGE dibentuk oleh 2 buah rusuk dan 2 buah bidang diagonal 
bidang sisi, bidang ACGE dinamaka………………………………………… 
Bidang diagonal tersebut berbentuk…………………………………………. 
Banyaknya bidang diagonal kubus………buah yaitu……………………… 
Garis yang menghubungkan titik E dan titik C disebut…………………….. 
Banyaknya diagonal ruang kubus ada....buah. Yaitu………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.  

S 
A B 

C 
D 

E F 

G H 

Kesimpulan  
Unsur-unsur kubus antara lain 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
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1. Perhatikan gambar berikut ini! 
 

a. Bangun disamping berbentuk…………. 
b. Jumlah bidang sisi yang membatasi 

bangun disamping  ada………….buah. 
c. Bidang sisi berbentuk....sebanyak…buah 

Yaitu……………………………………. 
d. Balok ABCD.EFGH mempunyai titik 

sudut…….….buah. Yaitu……………… 
e. Balok ABCD.EFGH mempunyai rusuk sebanyak …………buah, yaitu: 

AB//……….//………//………, AB=………..=……………….=…………. 
BC//…..…..//………//…….…, BC =….……=………...…...…=…….…… 
AE//……...//………//……..…, AE =……….=…………..…...=…………. 
Balok ABCD.EFGH mempunyai ……kelompok rusuk-rusuk yang sama 
dan sejajar 

f. Balok ABCD.EFGH mempunyai bidang sisi sebanyak……buah dan 
…….pasang bidang sisi yang sama dan sebangun, yaitu: 
ABCD =…………….. 
ABFE =………………   
BCGF =……………… 

g. Balok ABCD.EFGH mempunyai diagonal sisi sebanyak….buah.Yaitu… 
AF = ……………=………………=……………… 
BG =……………=……………….=……………… 
BD =……………=……………….=……………… 

h. Balok ABCD.EFGH mempunyai bidang diagonal sebanyak……..buah 
Yaitu…………………………………………………… 

i. Balok ABCD.EFGH mempunyai diagonal ruang sebanyak………buah 
yaitu………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Panjang diagonal bidang sisi dan diagonal ruang kubus 

a. Panjang diagonal bidang 
Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan ukuran rusuknya s . Pada bidang ABCD, 
garis BD dinamakan ………………………………….. bidang sisi. 

 
 

Kesimpulan  
Unsur-unsur balok antara lain 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
 

BA

D

E

C

F

H G
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Untuk menentukan panjang BD. 
Perhatikan     ABD siku-siku di …..… pada 
bidang alas ABCD! 
 
 
 
 
Menurut dalail phytagoras 

     BD2 = ………..+ …………… 

     BD =  

      = 

      = 

      = ….. 

Jadi, panjang diagonal bidang BD adalah………  

b. Panjang diagonal ruang 
Garis EC pada kubus ABCD.EFGH diatas  
dinamakan……………………………… 
Untuk menentukan panjang EC:  
Perhatikan bidang diagonal ACGE,    EAC 
siku-siku di …... 
Menurut dalil phytagoras 

CE2 = ………..+ …………… 

CE = 

 = 

 = 

 =….. 

Jadi, panjang diagonal bidang CE adalah……… 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A B 

C 
D 

E F 

G H 

s  D A 

B C ..................................... +

................+
................

.........

s  

s  

E 

C A 

G 

s 

2s  

..................................... +
................+

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

kesimpulan  
Pada sebuah kubus, jika diketahui panjang rusuknya s, 
maka panjang diagonal bidangnya ............................dan 
panjang diagonal ruangnya........................................... 
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Tujuan : 

1. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 
2. Siswa dapat menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal 

ruang kubus 
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 
1. Perhatikan gambar berikut ini! 

 
a. Bangun disamping berbentuk  kubus 
b. Jumlah bidang sisi yang membatasi bangun 

disamping  ada 6 buah. 
c. Bidang sisi berbentuk persegi 
d. Kubus ABCD.EFGH mempunyai titik sudut 

sebanyak 6 buah. 
Yaitu: A, B, C, D, E, F, G  dan H 

e. Kubus ABCD.EFGH mempunyai rusuk 12 buah 
Yaitu: AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DG, 
EF, FG, GH  dan EH 

f. Kubus ABCD.EFGH mempunyai bidang sisi berbentuk Persegi sebanyak 6 
buah, yaitu: ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG dan ADHE. 
Sisi yang merupakan bidang alas kubus, yaitu: ABCD 
Sisi yang merupakan bidang atas kubus, yaitu : EFGH 
Sisi tegak kubus, yaitu: ABFE, BCGF, CDHG dan ADHE. 

g. Masing-masing bidang sisi mempunyai diagonal yang disebut diagonal sisi 
h. Kubus ABCD.EFGH mempunyai diagonal bidang  sebanyak 12 buah yaitu: 

AC, BD, EG, FH, AF, BE, BG, CF, CH, DG, DE dan AH 
Bidang ACGE dibentuk oleh 2 buah rusuk dan 2 buah bidang diagonal 
bidang sisi, bidang ACGE dinamakan bidang diagonal 
Bidang diagonal tersebut berbentuk persegi panjang 
Banyaknya bidang diagonal kubus  4 buah yaitu: ACGE, BDHF, AHGB 
dan DEFC. 
Garis yang menghubungkan titik E dan titik C disebut diagonal ruang 
Banyaknya diagonal ruang kubus ada 4 buah, Yaitu: AG, BH, CE dan DF 

 
 
 
 
 
 

 
2. Perhatikan gambar berikut ini! 

KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.

Kesimpulan  
Unsur-unsur kubus antara lain 

1. SISI 
2. RUSUK 
3. TITIK SUDUT 
4. DIAGONAL SISI 
5. DIAGONAL RUANG 
6. BIDANG DIAGONAL 

 

S 
A B 

C D 

E F 

G H 

Lampiran 26 



158 

 

 
a. Bangun disamping berbentuk BALOK 
b. Jumlah bidang sisi yang membatasi 

bangun disamping  ada 6 buah. 
c. Bidang sisi berbentuk PERSEGI 

PANJANG 
sebanyak 6 buah. 
Yaitu: ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, 
CDHG dan ADHE. 

d. Balok ABCD.EFGH mempunyai titik 
sudut 6 buah, Yaitu: A, B, C, D, E, F, G  
dan H 

e. Balok ABCD.EFGH mempunyai rusuk sebanyak 12 buah, yaitu: 
AB// EF // DC // GH , AB =  EF = DC = GH. 
BC// AD// FG// EH, BC = AD = FG = EH 
AE// BF// CG// DH, AE = BF= CG = DH 
Balok ABCD.EFGH mempunyai 3 kelompok rusuk-rusuk yang sama dan 
sejajar 

f. Balok ABCD.EFGH mempunyai bidang sisi sebanyak 6 buah dan 6 buah 
pasang bidang sisi yang sama dan sebangun, yaitu: 
ABCD = EFGH 
ABFE = DCGH   
BCGF = ADHE 

g. Balok ABCD.EFGH mempunyai diagonal sisi sebanyak 12 buah 
Yaitu:  
AF =  BE = CH =DG 
BG = CF = AH = DE 
BD = AC = EG = FH 

h. Balok ABCD.EFGH mempunyai bidang diagonal sebanyak 4 buah 
Yaitu : ACGE, BDHF, AHGB dan DEFC. 

i. Balok ABCD.EFGH mempunyai diagonal ruang sebanyak 4 buah yaitu: 
AG, BH, CE dan DF 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kesimpulan  
Unsur-unsur balok antara lain 

1. sisi 
2. rusuk 
3. titik sudut 
4. diagonal sisi 
5. diagonal ruang 
6. bidang diagonal 
 

BA

D

E

C

F

H G
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2. Panjang diagonal bidang sisi dan diagonal ruang kubus 
a. Panjang diagonal bidang 

 
Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan 
ukuran rusuknya s . Pada bidang ABCD, 
garis BD dinamakan  DIAGONAL bidang. 
Untuk menentukan panjang BD. 
Perhatikan     BAD siku-siku di A pada 
bidang alas ABCD! 
 
Menurut dalail phytagoras 

     BD2 = AB2 + AD2 

     BD =  

      = 

      =  

      =  s 

Jadi, panjang diagonal bidang BD adalah s       satuan panjang. 
b. Panjang diagonal ruang 

Garis EC pada kubus ABCD.EFGH diatas  
dinamakan diagonal ruang 
Untuk menentukan panjang EC:  
Perhatikan bidang diagonal ACGE,    EAC 
siku-siku di A. 
Menurut dalil phytagoras 

CE2 =  AC 2 +  AE2 

CE = 

 = 

 = 

 =  s 

Jadi, panjang diagonal bidang CE adalah   s      satuan panjang 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

A B 

C 
D 

E F 

G H 

s  D A 

B C 
22

ADAB +
22 ss +

22s

2

s  

s  

E 

C A 

G 

s  

s 2  
 

22 )2(ss +
22 2. ss +

23s

3

kesimpulan  
Pada sebuah kubus, jika diketahui panjang rusuknya s, 
maka panjang diagonal bidangnya   s 2  satuan panjang   
dan panjang diagonal ruangnya   s 3 satuan panjang 

2

3
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Tujuan :1. Siswa dapat menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang 
balok. 
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 

Diketahui balok ABCD.EFGH dengan 
ukuran panjang = p, lebar = l dan tinggi = t. 
Pada bidang ABFE, garis BE dinamakan 
…………. bidang sisi. 
Untuk menentukan panjang BE. 
Perhatikan     BAE siku-siku di … pada 
bidang alas ABFE! 
Menurut dalail phytagoras 

     BE2 = ………..+ …………… 

     BE =  

      =     

Jadi, panjang diagonal bidang BE adalah……… 
a. Panjang diagonal ruang 
Garis DF pda balok ABCD.EFGH di atas  
dinamakan…………… 
Untuk menentukan panjang DF:  
Perhatikan bidang diagonal ,    DBF siku-
siku di …. 
Menurut dalil phytagoras 

DF2 = ………..+ …………… 

DF = 

 = 

Jadi, panjang diagonal bidang DF adalah……………………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 27 KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.  

B A 

E F 

..................................... +

.........

p 

t  

F 

 D B 

 

t  

22 lp +  

..................................... +
................

Kesimpulan   
Pada sebuah balok, jika diketahui ukuran panjang = p, lebar = l dan tinggi = t , maka 
panjang diagonal bidangnya =. ..................+ ,  ..................+ dan ..................+   
dan panjang diagonal ruangnya ..................................... +  

l 

t

A B 

C 

H 

D 

E F 

G 

p  

H 



161 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tujuan :1. Siswa dapat menghitung panjang diagonal bidang dan diagonal ruang 
balok. 
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 

Diketahui balok ABCD.EFGH dengan 
ukuran panjang = p, lebar = l dan tinggi = t. 
Pada bidang ABFE, garis BE dinamakan 
diagonal bidang sisi. 
Untuk menentukan panjang BE. 
Perhatikan     BAE siku-siku di A pada 
bidang alas ABFE! 
Menurut dalail phytagoras 

     BE2 =  AB2 + AE2 

     BE =  

      =      

Jadi, panjang diagonal bidang BE adalah                       satuan panjang   

a. Panjang diagonal ruang 

Garis DF pda balok ABCD.EFGH diatas  
dinamakan diagonal ruang 
Untuk menentukan panjang DF:  
Perhatikan bidang diagonal ,    DBF siku-
siku di B. 
Menurut dalil phytagoras 

DF2 =  BD2 + BF2 

DF = 

 = 

Jadi, panjang diagonal bidang DF adalah                              satuan panjang  

 
 
 
 
 
 

 

KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.  

B A 

E F 

22 tp +

p 

t  

F 

 D 
B 

 

t  

22 lp +  

2222 )( tlp ++
222 tlp ++

Kesimpulan   
Pada sebuah balok, jika diketahui ukuran panjang = p, lebar = l dan tinggi = t , 
maka panjang diagonal bidangnya =.  22 tl + , 22 tp +   dan 22 lp + (satuan 

panjang). Dan panjang diagonal ruangnya= 222 tlp ++ satuan panjang 

l 

t 

A B 

C 

H 

D 

E F 

G 

p  

H 

22 tp +
22 tp +

222 tlp ++

Lampiran 28 
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Tujuan : 

1. Menemukan luas permukaan kubus dan balok  
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 
1. Luas permukaan kubus 

 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Misalkan s = ukuran rusuk kubus ABCD.EFGH seperti gambar 2, maka: 
Luas permukaan kubus = ……….…x………..x…..…… 
     = ……..…x (………..….)2 

 
 
 

 

KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.  

s A B 
C D 

E F 

G H 

Kesimpulan  
Rumus Luas permukaan kubus: L = ................x (..................)2 

Perhatikan gambar 1 
Ubah kubus pada gambar 1(i) menjadi model jaring-
jaring seperti pada gambar 1(ii)! 
Apakah luas daerah gambar 1(i) sama dengan luas 
daerah gambar 1(ii)………………… 
Perhatikan gambar 1(ii). 
a. Apakah nama bentuk masing-masing sisi jaring-

jaring yang juga merupakan sisi kubus 
tersebut?................... 

b. Jumlah sisi kubusnya=……………………….. 
c. Panjang sisi kubus………………………….. 
d. Luas setiap sisi kubusnya = ……….x………. 

   = (………..)2 

       = ……… 
e. Apakah luas setiap sisi kubus tersebut 

sama?................. 
f. Luas kubus seluruhnya = ……x……..x…… 

     =……x (……)2 
     = ……….. 

 

i 

ii Gambar 
1 

Gambar 2 
s 

s 

E F 
C 

A B 

H G 

s 

s 

s 
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2. Luas permukaan balok 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diketahui balok ABCD.EFGH dengan ukuran panjang = p, lebar = l dan tinggi = t 
seperti pada gambar 4. 
Luas permukaan balok =(2 x luas……..) + (2 x luas……...) + (2 x……..) 

      = 2 (.….x…..) + 2 (….x….) + 2(….x….) 
    = 2 (.….…..+………….+……………... 
 
 
 

Perhatikan gambar 3 
Ubah balok pada gambar 3(i) menjadi model jaring-jaring 
seperti pada gambar 3(ii)! 
Apakah luas daerah gambar 3(i) sama dengan luas daerah 
gambar 3(ii)………………… 
Perhatikan gambar 3(ii). 
a. Apakah nama bentuk masing-masing sisi jaring-jaring 

yang juga merupakan sisi kubus tersebut?................... 
b. ABFE =……………, berbentuk…………………….. 

Panjang =………, lebar =……… 
Luas ABFE .=…....x…….=……x……=………….. 

c. ADHE =……………, berbentuk…………………….. 
Panjang =………, lebar =……… 
Luas ADHE =…....x…….=……x……= …….. 

d. EFGH =……………, berbentuk…………………….. 
Panjang =………, lebar =……… 
Luas EFGH  =…....x…….=…..x……=…….. 

e. Jumlah sisi balok =……….. 
Luas balok = (2 x luas…..) + (2 x luas…..) + (2 x….) 
     =   (….x….) + (….x….) + (….x……) 
   = ………..+………..+………….. 
   =……… 

Gambar 3 

i

ii 

Gambar 4 

p 

l 

t 

D

B

C

E F

A

C

H G

B

G

H G

F

G

FE

A

H

H

E

p 

p 

p 

p 

p 

p 

l l 

l 

l l 

t 

t 
t 

t t 

t 
t t 

A 

D

B 

GH 

C

E 
F 

Kesimpulan 
Rumus Luas permukaan balok : L = 2 (……….+……...+……….) 
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Tujuan : 

1. Menemukan luas permukaan kubus dan balok  
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 
1. Luas permukaan kubus 

 
 
v 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Misalkan s = ukuran rusuk kubus ABCD.EFGH seperti gambar 2, maka: 
Luas permukaan kubus =  6 x s x s 
     =  6 x (s)2 
 
 
 
 

KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.  

s A B 
C D 

E F 

G H

Kesimpulan  
Rumus Luas permukaan kubus: L = 6 x (s)2 

Perhatikan gambar 1 
Ubah kubus pada gambar 1(i) menjadi model  jaring-
jaring seperti pada gambar 1(ii)! 
Apakah luas daerah gambar 1(i) sama dengan luas daerah 
gambar 1(ii) ya  
Perhatikan gambar 1(ii). 
a. Apakah nama bentuk masing-masing sisi jaring-

jaring yang juga merupakan sisi kubus tersebut? 
persegi 

b. Jumlah sisi kubusnya = 6 
c. Panjang sisi kubus = 3 
d. Luas setiap sisi kubusnya =  s x s 

= 32 

= 9 
e. Apakah luas setiap sisi kubus tersebut sama? Ya 
f. Luas kubus seluruhnya =  6 x 3 x 3 

  = 6 x (3)2 

  = 54  
Jadi luas kubus seluruhnya adalah 54 satuan luas 

 

i 

ii 

Gambar 

Gambar 2 

s 
s 

E F 

C 

A B 

H G 

s s 

s 
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2. Luas permukaan balok 
 
 
V 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diketahui balok ABCD.EFGH dengan 
ukuran panjang = p, lebar = l dan tinggi = t 
seperti pada gambar 4. 

Luas permukaan balok =(2 x luas ABCD) + (2 x luas BCFG) + (2 x luas ABFE) 
      = 2 ( p x l) + 2 ( l x t) + 2( p x t) 

    = 2 ( pl + lt + pt) 
 
 

 

Perhatikan gambar 3 
Ubah balok pada gambar 3(i) menjadi model jaring-jaring 
seperti pada gambar 3(ii)! 
Apakah luas daerah gambar 3(i) sama dengan luas daerah 
gambar 3(ii) ya 
Perhatikan gambar 3(ii). 
a. Apakah nama bentuk masing-masing sisi jaring-jaring 

yang juga merupakan sisi kubus tersebut? Persegi 
panjang 

b. ABFE = DCGH, berbentuk PERSEGI PANJANG 
Panjang = 5, lebar = 3 
Luas ABFE =  p x l = 3 x 5 = 15 satuan luas  

c. ADHE =BCGF, berbentuk persegi panjang 
Panjang =3, lebar = 2 
Luas ADHE = p x l.= 3 x 2 = 6 satuan luas 

d. EFGH =ABCD, berbentuk persegi panjang 
Panjang = 5, lebar = 2 
Luas EFGH =  p x l.= 5 x 2 = 10 satuan luas 

e. Jumlah sisi balok = 6 
Luas balok = (2 x luas ABFE) + (2 x luas ADHE) + 

(2 x EFGH) 
     =   ( 2 x 15) + (2 x 6) + (2 x 10) 
   =  30 + 12 + 20  
Jadi luas seluruh balok adalah 62 satuan luas 

Gambar 3 

i

ii 

Gambar 4 

p 

l 

t 

D

B

C

E F

A
C

H
G

B

G

H G

F

G

FE

A

H

H

E

p p 

p 

p 

p 

p 

l 
l l l l 

t 
t t 

t 

t 
t 

t 

t 

A 

D 

B 

G H 

C 

E F 

Kesimpulan 
Rumus Luas permukaan balok : L = 2 (pl + lt + pt) 
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Tujuan : 

1. Menemukan rumus volume kubus dan balok  
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 

1. Volume kubus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pada gambar 3 
Panjang rusuk=………………………… 
Volume kubus =……..x……..x……….. 
  = ……………. 
 
 
 

 
 
 
 
2. Volume balok 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.

Kesimpulan  
Kubus yang mempunyai panjang rusuk s dan 
volume V maka, 
V=..........x...........x............. 
  =  

 

 

Gambar 3 

Gambar 5 

Gambar 
2 

Pada gambar 1 
Panjang rusuk = ………………. 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 1 = ….. 
Volume kubus =…… = ……x……x……. 
  

Gambar 1 

Pada gambar 2 
Panjang rusuk=………………………… 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 2 
=……… 

Pada gambar 4 
Panjang balok =…….., Lebar =……tinggi=…… 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 4 =…… 
Volume balok =…..= …. x ….x …… 

Pada gambar 5 
Panjang balok =……, Lebar =…….tinggi =… 
Volume balok =……x…………x………….. 

Kesimpulan  
Volume balok yang memiliki panjang = p, lebar = l dan tinggi = t 
adalah 
Volume balok =..........x...........x.............. 

           =........................ 

Gambar 4 

 
  

 
 

  

  

s 

s s 

t 

l p 
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Tujuan : 

1. Menemukan rumus volume kubus dan balok  
Petunjuk  
Isilah titik-titik dibawah ini 

1. Volume kubus 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pada gambar 3 
Panjang rusuk = s 
Volume kubus = s x s x s 
  = s 3 

 
 

 
 
 
 
 
2. Volume balok 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KELOMPOK……. 

1.  

2.  

3.  

4.  

Kesimpulan  
Kubus yang mempunyai panjang rusuk s dan 
volume V maka, 
V= s x s x s 
  = s3 

 

 

Gambar 3 

Gambar 5 

Gambar 2 

Pada gambar 1 
Panjang rusuk = 2 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 1 = 8 
Volume kubus= 8  = 2 x 2 x 2 

 

Gambar 1 

Pada gambar 2 
Panjang rusuk = 3 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 2 = 27 
Volume kubus = 27 = 3 x 3 x 3 

Pada gambar 4 
Panjang balok = 5, Lebar = 2 ,tinggi =3 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 4 = 30 
Volume balok= 30 = 5 x 2 x 3 

Pada gambar 5 
Panjang balok = p, Lebar = l dan  tinggi = t  
Volume balok = p x l x t 

Kesimpulan  
Volume balok yang memiliki panjang = p, lebar = l dan tinggi = t adalah 
Volume balok = p x l x t 

           = plt 

Gambar 4 

 
  

 
 

  

  

s s 

s 

t 

l p 
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Soal Kuis Pembelajaran 1 

 

1. Ani ingin menghias  kamarnya yang berbentuk kubus dengan membagi 2 

warna pada temboknya dengan batasnya diagonalnya. Ani membutuhkan tali 

untuk membatasi tembok dengan tinggi kamar 4 m. Berapa panjangkah tali 

yang dibutuhkan Ani. 

Penyelesaian 

No Uraian jawaban Skor 

Diket: Tinggi kubus = 4 m 

Dit: Tali yang dibutuhkan Ani 

2 

Jawab  

Karena ada 2 tembok maka  panjang tali sama dengan2 kali 

diagonal bidang kubus maka 

Panjang tali = 2 x diagonal kubus 

        = 2  

        = 2 

        = 2 

        = 2 

        = 8   

6 

1 

 

 

 

Jadi panjang tali yang dibutuhkan Ani adalah 8       cm 

2 

Skor total 10 

 

22 ss +

22 44 +

1616 +

32

2

2
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Soal Kuis Pembelajaran 2 

 

1. Tersedia 2 potong karton persegi panjang berukuran 12 cm x 6 cm dan 2 

potong lagi berukuran 6 cm x 8 cm. 

a. Jika potongan karton yang telah tersedia dijadikan sebagai bidang sisi sebuah 

balok, maka berapa potong  karton lagi yang diperlukan untuk membuat 

bangun ruang tersebut. 

b. Berapa ukuran balok tersebut? 

c. Berapa panjang diagonal masing-masing bidangnya? 

Penyelesaian 

No Uraian jawaban Skor

1 Diketahui:2 potong karton persegi panjang ukuran 12 cm x 6 cm 

                2 potong karton persegi panjang dengan ukuran 6 cm x 8 cm 

Ditanyakan: 

 a. Berapa potong karton lagi yang diperlukan untuk     membuat balok. 

b. Berapa ukuran balok tersebut. 

c. Berapa panjang masing-masing diagonal bidangnya 

2 

 Jawab 

a. Balok memiliki 3 buah pasang persegi panjang yang sama. 

Diketahui sudah 2 pasang persegi panjang yang sama. 

Jadi kurang 1 pasang lagi potongan kartonnya 

2 

 b. Balok memiliki 3 pasang persegi panjang yang sama 

Maka 1 pasang ukuran p x l 

Satu pasang ukuran l x t 

1 pasang lagi ukuran p x t 

Misalkan panjang 12 cm lebar 6 cm dan tinggi 8 cm 

Maka 2 potong ukuran 12cm x 6cm 

 2 potong ukuran 6cm x 8cm 

Jadi 2 potong lagi dengan ukuran 12 cm x 8 cm 

2 

 c. Panjang diagonal 4 
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Diagonal model persegi panjang ukuran 12 cm x 6 cm 

                                  Panjang diagonal=  

                                                              = 

                                                              =  

                                                             = 6        

Jadi 2 panjang diagonal bidang baloknya = 6       cm 

Diagonal model persegi panjang ukuran 6 cm x 8 cm 

                                  Panjang diagonal=  

                                                              = 

                                                              =  

                                                             = 10  

Jadi 2 panjang diagonal bidang baloknya = 10 cm 

Diagonal persegi panjang ukuran 12 cm x 8 cm 

                                  Panjang diagonal=  

                                                              = 

                                                              =             

                                                 

Jadi 2 panjang diagonal bidang baloknya =          cm 

Skor total 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1
2 

22 612 +
36144 +

180

5

6 

8 

22 86 +
6436 +

100

8 

1
2 

22 812 +
64144 +

210

5

210
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Soal Kuis Pembelajaran 3 

 

1. Suatu ruang tamu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 3 m. Ruang tamu 

tersebut akan dicat ulang dengan warna putih pada bagian dindingnya 

sedangkan atap dan lantai tidak. Jika 1 m2 memerlukan 250 ml cat. Berapa 

banyaknya cat yang diperlukan untuk mengecat ruang tamu tersebut?(bagian 

dinding yang terdapat jendela anggap dinding tersebut tidak berjendela). 

Penyelesaian 

No Uraian jawaban Skor

Diketahui : Ruang tamu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 3 m 

                   Atap dan lantai tidak dicat,  

                  1 m2 membutuhkan cat 250 ml cat 

Ditanyakan: Berapa banykanya cat yang diperlukan untuk mengecat 

ruang tamu.( tembok tanpa kaca jendela)? 

2 

Jawab 

Luas permukaan kubus tanpa alas dan atap  

= 4 s2 

= 4 x 32 

= 4 x 9 

= 36 

Jadi luas permukaan kubus 36 m2 

4 

1. 

Banyaknya cat yang diperlukan adalah 

1 m2 = 250 ml cat maka 

36 m2 = 36 x 250 

          = 9000  

Jadi banyaknya cat yang diperlukan untuk mengecat tembok adalah  

9000 ml 

4 

Skor total 10 
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Soal Kuis Pembelajaran 4 

 

1. Suatu ruang kelas yang sedang diperbaiki bagian dalamnya berbentuk balok 

berukuran 9 m x 6 m x 4 m. Bila seorang peserta didik memerlukan 6 m3 

ruangan udara. Berapa banyaknya peserta didik yang dapat menempati 

ruangan kelas tersebut? 

 

Penyelesaian  

No Uraian jawaban Skor

Diketahui: Ruang kelas berbentuk balok dengan ukuran 9 m x 6 m x 

4 m. 1 peserta didik memerlukan 6m3 ruangan udara. 

Ditanyakan: Berapa banyak peserta didik yang menempati ruang  

                    Kelas tersebut? 

2 

Jawab  

Volume balok = p x l x t 

                       = 9 x 6 x 4 

                      = 216  

Jadi volume balok 216 m3 

4 

1 

Karena 1 peserta didik untuk menempati ruangan memerlukan 6 m3 

ruang udara. Maka banyaknya orang yang menempati ruangan kelas 

dengan volume 216 m3 adalah 

Banyak orang =          = 36 

Jadi banyaknya peserta didik yang menempati ruangan kelas itu 

adalah 36 orang. 

 

4 

Skor total 10 

 
 
 
 
 
 

 

6
216
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MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

MATERI   : KUBUS DAN BALOK 

 

1.  Panjang diagonal ruang kubus adalah         ,  hitunglah  panjang sisinya 

dan panjang  diagonal bidangnya. 

2.  Diki akan membuat kerangka kubus dengan panjang rusuk  5,5 cm. 

Berapa  panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus 

tersebut. 

3. Pada suatu kubus PQRS.TUVW  dengan panjang diagonal bidang 3        . 

Tentukan: 

a. Panjang TR 

b. Panjang sisinya 

c. Luas bidang diagonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

P Q 

R 
S 

T U 

V W 

16
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MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

MATERI   : KUBUS DAN BALOK 

 

1.  Diki akan membuat kerangka balok dengan ukuran 6 cm x 3 cm x 4 cm . 

Berapa  panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok 

tersebut. 

2. Dipunyai seutas kawat dengan panjang 2 m, akan dibuat kerangka balok 

dengan ukuran 9 cm x 12 cm x 6 cm. Tentukan: 

a. Kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok! 

b. Sisa kawat setelah digunakan untuk membuat kerangka balok! 

3. Tersedia 2 potong karton persegi panjang berukuran 14 cm x 7 cm dan 2 

potong lagi berukuran 7 cm x 5 cm. 

a. Jika potongan karton yang telah tersedia dijadikan sebagai bidang 

sisi sebuah balok, maka berapa potong  karton lagi yang diperlukan 

untuk membuat bangun ruang tersebut. 

b. Berapa ukuran balok tersebut? 

4. Pada suatu balok PQRS.TUVW dengan ukuran panjang 9 cm, lebar = 5 

cm dan tinggi 6 cm.Tentukan. 

a. Panjang garis QS 

b. Panjang garis TR 

c. Luas bidang QSWU 
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MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

MATERI   : KUBUS DAN BALOK  

Kerjakan soal-soal dibawah ini! 

1. Erni ingin membuat tempat pernak-pernik berbentuk kubus dengan ukuran sisi 

20 cm, ia akan membuatnya dari bahan triplek. Kira-kira berapa rupiahkah 

yang harus dipersiapkan Ani jika harga triplek Rp 5.000,00 per 1000 cm2. 

2. Rian akan membuat aquarium  dengan ukuran 70 cm x 50 cm x 40 cm, untuk 

itu dia memerlukan kaca dengan satuan harga Rp 25.000,00 per meter. Berapa 

dana yang diperlukan Rian untuk membeli kaca untuk membuat aquarium 

tersebut. 

3. Pak Parman ingin membuat kotak perkakas dengan panjang 30 cm, lebar 30 

cm dan tinggi 10 cm yang nantinya dibuat dengan bahan triplek. Jika harga 

triplek adalah Rp 6.000,00 per 1000 cm2. berapa uang yang harus Pak Maman 

siapkan ? 

4. Ibu akan membuat hiasan tempat tisu untuk memperindah tempat tisu dengan 

membungkus tempat tisu dengan kain berwarna merah. Tempat tisu tersebut 

berbentuk balok dan mempunyai panjang 20 cm, lebar 8 cm dan tingginya 

adalah 3 cm. Berapakah luas kain yang ibu butuhkan untuk membuat hiasan 

tempat tisu tersebuat. 

5. Sebuah kotak makan berbentuk balok yang perbandingan panjang, lebar dan 

tinggi berturut-turut adalah 4:3:2. Jumlah panjang rusuk tersebut sama dengan 

panjang rusuk temapat kapur yang panjang rusuknya 12 cm. Hitunglah: 

a. Luas permukaan kotak makan 

b. Luas permukaan tempat kapur. 
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MAPEL   : MATEMATIKA 

KELAS/SEMESTER  : VIII / GENAP 

MATERI   : KUBUS DAN BALOK 

1. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran 100 cm x 100 cm x 100 

cm diisi air hingga penuh. Setelah dipakai mandi dan mencuci, tinggi air 

dalam bak tinggal 60 cm. Berapa liter air yang dipakai untuk mandi dan 

mencuci? 

2. Pak Karto ingin membuat kotak tempat makan ternaknya yang berbentuk 

balok memiliki ukuran dengan perbandingan panjang: lebar : tinggi = 4:3:2. 

Apabila kotak itu dapat memuat isi 192 dm2, berapa ukuran kotak itu? 

3.  Suatu ruang kelas berbentuk balok yang berukuran panjang 8 m, lebar 7 m 

dan tinggi 4,5 m. Bila seorang peserta didik memerlukan 9m3 udara berepa 

banyak peserta didik yang dapat menempati ruangan itu. 

4. Ali ingin membuat tempat kue berbentuk kubus dengan ukuran sisi 20 cm, 

tempat kue itu akan digunakan untuk menaruh kue-kue kecil yang berukuran 5 

cm x 5 cm x 5 cm. Berapakah kue yang dapat masuk tempat kue itu? 

5. Perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi bagian dalam sebuah bak air 

yang berbentuk balok adalah 5:4:3. Jika volume maksimum air yang dapat 

ditampung 10.680 cm3, tentukan ukuran bagian dalam bak air tersebut. 
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TUGAS RUMAH 1 (TR 1) 

1. Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Tentukan! 

 

 

a. Panjang diagonal bidang kubus  

b. Panjang diagonal ruang kubus  

c. Luas bidang diagonal BDHF 

 

2. Diki akan membuat kerangka kubus dengan panjang rusuk 9 cm. Berapa  

panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka kubus tersebut. 

3. Panjang diagonal ruang suatu kubus adalah         cm. Hitunglah: 

a. Panjang rusuk kubus  

b. Panjang diagonal bidangnya 

4. Pada suatu kubus PQRS.TUVW. Ruas garis TR adalah diagonal ruang kubus 

dan ruas garis QS adalah diagonal adalah diagonal bidang kubus. 

 

a. Sebutkan diagonal bidang yang lain! 

b. Sebutkan diagonal ruang yang lain! 

c. Apakah setiap diagonal bidang dan ruang sama 

Panjang? Beri alasan 
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TUGAS RUMAH 2 (TR 2) 

 

1. Perhatikan gambar balok berikut ini! 

Diketahui Panjang PQ = 8 cm, QR = 4 cm 

dan RV = 6 cm. 

Tentukan :  

a. Panjang diagonal bidang PR, QV dan 

TQ ! 

b. Panjang diagonal ruang balok! 

c. Luas bidang diagonal TQRW! 

d. Luas bidang diagonal PQVW! 

2. Dipunyai seutas kawat dengan panjang 2 m, akan dibuat kerangka balok 

dengan ukuran 9 cm x 12 cm x 6 cm. Tentukan: 

a.    Kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok! 

b. Sisa kawat setelah digunakan untuk membuat kerangka balok! 

3. Tersedia 2 potong karton persegi panjang berukuran 15 cm x 6 cm dan 2 

potong lagi berukuran 6 cm x 3 cm. 

a. Jika potongan karton yang telah tersedia dijadikan sebagai bidang sisi sebuah 

balok, maka berapa potong  karton lagi yang diperlukan untuk membuat 

bangun ruang tersebut. 

b. Berapa ukuran balok tersebut? 
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TUGAS RUMAH 3 (TR 3) 

 

1. Tiga buah kardus sebangun berbentuk kubus dengan luas alas tiap kardus 

adalah 3600 cm2 . Ketiga kardus tersebut akan dicat ulang karena warna 

aslinya telah pudar. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pengecatan setiap 180 cm2. bagian kardus adalah 4 menit. Berapa jamkah 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengecatan seluruh 

permukaan kardus? 

2. Perusahaan “JAYA” mendapat pesanan untuk menyelesaikan pembuatan 

almari berbentuk kubus sebanyak 100 buah. Luas alas almari itu 9 m2. 

untuk membuat almari itu, perusahaan memerlukan kayu. Sedangkan 

harga kayu Rp 10.000,00 per m2. Berapakah dana yang harus dikeluarkan 

perusahaan untuk membeli kayu guna menyelesaikan pembuatan almari 

tersebut. 

3. Satu lusin sabun mandi masing-masing berbentuk balok berukuran  10 cm 

x 5 cm x 4 cm. Sabun itu harus diatur dalam 4 baris memanjang tanpa 

ditumpuk dalam satu kotak berbentuk balok, luas minimum permukaan 

kotak itu. 

4. Pak Amin ingin membuat kotak amal yang belum diberi lubang dengan 

panjang 40 cm, lebar 30 cm dan tingginya 20 cm yang nantinya dapat 

dibuat dengan bahan triplek. Jika harga triplek adalah Rp 5.000,00 per 

m2. Berapa uang yang harus pak Amin siapkan untuk membeli triplek. 

5. Alas sebuah balok berbentuk persegi. Jika luas seluruh sisi balok sama 

dengan 238 cm2 dan panjang sisi bidang alas sama dengan 7 cm, 

hitunglah tinggi balok tersebut! 
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TUGAS RUMAH 4 (TR 4) 

 

1. Sebuah korek api berbentuk balok dengan tinggi 8 cm, panjang 2a cm dan 

lebar a cm. Jika satu batang korek dapat menempati ruang sebesar 32 cm3 dan 

satu kotak korek api berisi 50 batang korek api, hitunglah: a. Ukuran kotak 

 b.Volume kotak 

2. Suatu bak penampungan air berbentuk kubus dengan tingginya 10 dm. ke 

dalam bak tersebut dimasukan sebuah benda berbentuk balok yang volumenya 

270.000 cm3 sehingga air dalam bak penampung tumpah. Berapa sisa air 

dalam bak itu?(1 liter = 1 dm3) 

3. Sebuh bak kamar mandi berukuran 150 cm, lebar 75 cm dan tingginya 80 cm. 

Bak 

tersebut diisi air dengan rata-rata setiap menitnya 12 liter. Berapa lamakah bak 

tersebut terisi penuh. 

4. Panjang sebuah balok sama dengan tiga kali lebarnya dan tinggi sama dengan 

dua kali lebarnya. Ukuran balok tersebut diperbesar sehingga panjang menjadi 

tiga kali panjang semula, lebarnya menjadi dua kali lebar semula dan 

tingginya tetap. Jika Luas seluruh permukaan balok semula 1408 cm2, 

berapakah volume balok setelah diperbesar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 44 



181 

 

KISI-KISI SOAL  

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Sekolah               : SMPN 4 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas/ Semester  : VIII/II 

Materi Pokok     : Kubus Dan Balok 

Alokasi Waktu    : 80 Menit 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator No. 

Soal  

Bentuk 

Soal 

Memahami 

sifat-sifat 

kubus, balok, 

prisma, limas 

dan bagian-

bagiannya, 

serta 

menentukan 

ukurannya. 

Menghitung 

luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma dan 

limas. 

Kubus 

dan 

Balok 

1. Menghitung luas 

permukaan tiga 

buah Kubus tanpa 

alas. 

2. Menghitung 

tinggi balok jika 

diketahui luas 

alas dan 

perbandingan 

sisi-sisinya. 

3. Membuat 

aquarium dari 

kaca yang 

berbentuk balok 

tanpa tutup. 

4. Menghitung 

banyaknya cat 

yang dibutuhkan 

untuk mengecat 

dinding ruangan 

berbentuk kubus 

jika diketahui 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 
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diagonal 

ruangnya. 

5. Menghitung 

banyaknya orang 

yang dapat 

menempati ruang 

berbentuk balok. 

6. Menghitung 

perubahan 

volume kubus 

jika rusuknya 

diperpanjang. 

7. Menghitung 

perubahan 

volume balok jika 

sisi-sisinya 

diperpanjang. 

8. Menghitung 

kedalaman dan 

lama waktu 

mengisi air dalam 

bak berbentuk 

Kubus 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

Uraian 
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 SOAL TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATERI  : KUBUS DAN BALOK 

ALOKASI WAKTU : 2 x 40 Menit 

1. Pak Ali mendapat pesanan untuk membuat tiga podium kejuaraan berbentuk 

kubus yang terbuat dari kayu. Kubus untuk podium 1, 2 dan 3 berturut-turut 

berukuran 100 cm, 60 cm dan 40 cm. Untuk menghemat biaya Pak Ali tidak 

akan membuat bagian dasarnya. Berapa luas kayu yang diperlukan Pak Ali 

untuk membuat ketiga podium tersebut? 

2. Sebuah rumah memiliki ruang keluarga berbentuk kubus dengan panjang 

diagonal sisi adalah 3     m dan memiliki 2 sisi bagian dinding terbuat dari 

kaca dan dua sisi yang lain tembok. Ruangan tersebut akan dicat pada bagian 

dinding yang terbuat dari tembok. Jika 1 kg cat dapat digunakan untuk 6 m2, 

berapa kg cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan tersebut. 

3. Rian akan membuat akuarium berbentuk balok yang berukuran 100 cm x 50 

cm x 40 cm. Untuk keperluan membuatnya Rian memerlukan kaca sebagai 

bahan untuk membuat dasar dan dinding akuarium. Kaca tersebut mempunyai 

harga satuan RP 25.000,00 per meter persegi. Berapa biaya yang perlu 

dipersiapkan Rian untuk membeli kaca tersebut? 

4. Sebuah gedung olahraga bagian dalamnya berbentuk balok dan memiliki 

perbandingan panjang, lebar dan tinggi yaitu 4:3:2 jika luas alasnya adalah 

108 m2, berapa tinggi gedung tersebut. 

2

Lampiran 46 



184 

 

5. Sebuah kolam renang berbentuk balok mempunyai alas berbentuk persegi 

panjang dengan panjang 9 m dan lebar 4 m. Kolam renang tersebut memiliki 

kedalaman 1,5 m. Tentukan volume air yang dapat ditampung dalam kolam 

renang jika diisi air penuh! 

6. Suatu ruang OSIS bagian dalamnya berbentuk balok berukuran 8 m x 6 m x 3 

m. bila seorang peserta didik memerlukan 6 m3 ruangan udara. Berapa 

banyaknya peserta didik yang dapat menempati ruangan OSIS tersebut? 

7. Sebuah kolam renang berbentuk balok berukuran panjang = 1 m lebar = 4 m 

dan tinggi = 6 m. Kolam renang akan diperdalam 1,5 kali dari kedalaman 

semula. Tentukan perbandingan volume kolam renang sebelum dan sesudah 

diperdalam? 

8. Suatu bak penampungan air bagian dalamnya berbentuk kubus dengan luas 

alas 8100 cm2. Setelah diisi air selama 30 menit ternyata volume air hanya 
3
1  

bagian bak saja. Berapa kedalaman air dalam bak tersebut dan berapa lama 

waktu untuk mengisi air hingga penuh? 

Selamat Mengerjakan!  
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    KUNCI JAWABAN TES AKHIR 
No Uraian Jawaban Skor
1. Diketahui: Panjang rusuk kubus 1(podium 1) = 100cm 

                  Panjang rusuk kubus 2(podium 2) = 60 cm 
                  Panjang rusuk kubus 3 (podium 3) = 40 cm 
Bagian alas tidak dibuat 
Ditanyakan: Luas kayu yang diperlukan Pak Mamat untuk membuat 
ketiga podium tersebut. 

2 

 Jawab 
Misalkan  
Luas permukaan podium 1 = L1 
Luas permukaan podium 2 = L2 
Luas permukaan podium 3 = L3 
L1 = 5 s2 

      = 5 x 100 x100 
    = 50000 
Luas permukaan podium 1 adalah 50000 cm2 

2 

L2 = 5 s2 

      = 5 x 60 x 60 
    = 18000 
Luas permukaan podium 2 adalah 18000 cm2 

2 

L3 = 5 s2 

      = 5 x 40 x 40 
    = 8000 
Luas permukaan podium 1 adalah 8000cm2 

2 

 

Luas seluruh = L1 + L2 + L3 
                     = 50000 + 18000 + 8000 
                     = 76000 
Jadi luas kayu yang diperlukan Pak Mamat untuk membuat ketiga 
podium tersebut adalah 76000 cm2 = 7,6 m2 

2 

Skor total 10 
Diketahui : Ruang keluarga berbentuk kubus. Memiliki 2 bagian 
dinding     terbuat dari kaca 
Panjang diagonal sisi = 3      
1 kg cat dapat digunakan untuk 6 m2 
Ditanyakan : Berapa kg cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan 
tersebut. 

2 2. 

Jawab 
Bagian yang dicat adalah tembok yaitu 2 bagian 

3 

2

2
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Panjang diagonal sisi = 3      m sehingga panjang sisi = 3 m 
Luas bagian yang dicat = 2 x s x s 
                                      = 2 x 3 x 3 
                                      = 18 
Jadi bagian yang dicat adalah 18 m2 

3 

 
Cat yang diperlukan =      = 3 
Jadi cat yang diperlukan untuk mengecat ruangan tersebut adalah 3 kg. 

2 

Skor total 10 
Diketahui: Aquarium berbentuk balok  
                                                 Kaca tersebut mempunyai harga satan 
                                                 Rp 25. 000,00 per meter persegi 
 
 
 
 
 
Ditanyakan : Dana yang perlu disiapkan Rian untuk membeli kaca 
tersebut. 

2 3. 

Jawab 

Luas permukaan balok tanpa tutup 

= pl + 2( pt + lt) 

= (100 x 50) + 2 {(100 x 40) + (50 x 40)} 

= 5000 + 2(4000 + 2000) 

= 5000 + 12000 

= 17000 

Jadi luas permukaan aquarium adalah 17000 cm2 = 1,7 m2 

 Dana yang diperlukan  

= 1,7 x 25.000 

= 42.500 

Jadi dana yang perlu disiapkan Rian untuk membeli kaca tersebut 

adalah Rp 42.500,00 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

Skor total 10 
Diketahui: perbandingan panjang, lebar dan tinggi yaitu 4:3:2 

                Luas alasnya adalah 108 m2 

Ditanyakan tinggi gedung. 

2 4. 

Jawab 2 

6
18

50 cm 100 
cm 

40 cm 
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Misalkan 

Panjang = 4a 

Lebar = 3a 

Tinggi = 2a 

Luas alas = p x l 

                = 4a x 3a 

                = 12  

2 

Luas alas = 108 m2 maka 

12 a2 = 108 

     a2 = 9 

     a = 3 

2 

Tinggi = 2a  
           = 2 x 3 
           = 6 
Jadi tinggi gedung = 6 m 

2 

Skor total 10 
Diketahui: Kolam renang berbentuk balok 
 
 
 
 
 
 
Ditanyakan: Volume air yang dapat ditampung dalam kolam renang 
jika diisi penuh. 
 

2 

Jawab 
V balok = plt 
             = 9 x 4 x 1,5 
             = 54 

6 

5.. 

Jadi volume air yang dapat ditampung kolam renang tersebut adalah 54 
m3 

2 

Skor total 10 
6. Diketahui: Ruang OSIS berbentuk balok 

 
                                                  Seorang peserta didik memerlukan 6 m3 
                                                  Ruangan udara 
 
 
 

2 

9 m 4 m 

1,5 
m 

6 m 

3m 

8 m 
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Ditanyakan: Banyaknya peserta didik yang dapat menempati ruang 
OSIS. 
Jawab  
V balok = plt 
             = 8 x 6 x 3 
             =144 
 
 

5 

 
Banyaknya peserta didik =         = 24 
 
Jadi banyaknya peserta didik yang dapat menempati ruang OSIS adalah 
24 orang 

3 

Skor total 
 

10 

Diketahui:  
 
                                   Tingginya diperbesar 
 
                                        1,5 kali 
 
 
 
 
 
 
Ditanyakan: Perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar 

2 

Jawab:  
Rusuk-rusuk sebelum diperbesar           Rusuk-rusuk sebelum 
diperbesar 
Panjang = 1m               Panjang = 1 m 
Lebar     = 4 m                                       Lebar    = 4m 
Tinggi   = 6 m                                        Tinggi   = 1,5 x 6 = 9 m 

2 

Volume sebelum diperbesar = plt 
                                             = 1 x 4 x 6 
                                             = 24 

2 

7. 

Volume sesudah diperbesar = plt 
                                             = 1 x 4 x 9 
                                             = 36 

2 

 Volume sebelum : Volume sesudah = 24 : 36 
                                                          = 2 : 3 
Jadi perbandingan volume sebelum dan sesudah diperbesar adala 2 : 3 

2 

Skor total 
 

10 

   
8. Diketahui:  2 

6
144

 
  

 
 

  

  

1 m 4 m 

6 m 
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                                           Luas alas 8100 cm2 
                                           Setelah diisi air selama 30 menit ternyata 
   

                                         Volume air hanya 
3
1  bagian bak saja. 

Ditanyakan: Kedalaman air yang berisi 
3
1 volume air 

                    Lama waktu untuk mengisi bak sampai penuh 
Jawab 
Luas alas = 8100 cm2 
Maka s =  
            = 90 cm       
V kubus = s3 

              = 90 x 90 x 90 
              = 8100 x 90 
              = 729000 

2 
 

 
3
1 V kubus = 

3
1 x 729000 

                    = 2430 
 
t =              = 30 

Jadi  kedalaman air yang berisi 
3
1  volume air adalah 30 cm 

 

4 
 

 Lama waktu untuk mengisi bak = 3 x 30 
                                                    = 90 
Jadi untuk mengisi bak sampai penuh memerlukan waktu 90 menit 

2 
 
 
 

Skor total 
 
 

10 
 

8100

810
2430
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DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR BAB KUBUS DAN BALOK 

KELAS EKSPERIMEN II DAN KELAS EKSPERIMEN I 

Data Kelas VIII F Data Kelas VIII H 
No Kode Nilai No Kode   Nilai 

1 F-01 78,75 1 H-01 60 
2 F-02 95 2 H-02 86,25 
3 F-03 82,5 3 H-03 77,5 
4 F-04 68,75 4 H-04 68,75 
5 F-05 88,75 5 H-05 62,5 
6 F-06 82,5 6 H-06 70 
7 F-07 90 7 H-07 72,5 
8 F-08 62,25 8 H-08 92,5 
9 F-09 61,25 9 H-09 73,75 

10 F-10 60 10 H-10 66,25 
11 F-11 56,25 11 H-11 97,5 
12 F-12 71,25 12 H-12 68,75 
13 F-13 57,5 13 H-13 100 
14 F-14 76,25 14 H-14 61,25 
15 F-15 86,25 15 H-15 63,75 
16 F-16 83,75 16 H-16 90 
17 F-17 73,75 17 H-17 78,75 
18 F-18 86,25 18 H-18 95 
19 F-19 82,5 19 H-19 80 
20 F-20 76,25 20 H-20 61,25 
21 F-21 77,5 21 H-21 70 
22 F-22 78,75 22 H-22 100 
23 F-23 63,75 23 H-23 83,75 
24 F-24 70 24 H-24 86,25 
25 F-25 76,25 25 H-25 81,25 
26 F-26 73,75 26 H-26 72,5 
27 F-27 86,25 27 H-27 76,25 
28 F-28 63,75 28 H-28 87,5 
29 F-29 95 29 H-29 77,5 
30 F-30 61,25 30 H-30 83,75 
31 F-31 88,75 31 H-31 76,25 
32 F-32 85 32 H-32 91,25 
33 F-33 63,75 33 H-33 88,75 
34 F-34 80 34 H-34 83,75 
35 F-35 75 35 H-35 88,75 
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36 F-36 83,75 36 H-36 93,75 
37 F-37 71,25 37 H-37 77,5 
38 F-38 66,25 38 H-38 80 
39 F-39 77,5 39 H-39 87,5 
40 F-40 63,75 40 H-40 91,25 

   41 H-41 83,75 
   42 H-42 87,5 

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS  

DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN II(VIII F) 

Ho = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal 

Skor tertinggi  = 95 

Skor teredah   = 56,25 

Rentang          = 38,75 

Nilai rata-rata = 75,42 

Varians           = 97,97012 

Stdv                = 9,897986 

k    = 1 + 3,3 log 40 

  = 6,29 ≈ 6 

Panjang interval = 
k

gren tan  

     = 
6
75,38  

    = 6,45833 ≈ 7 

Interval fi xi xi -  fi - xi (xi - )2 fi (xi - )2 

56-62,99 6 59,495 -15,925 356,97 253,6056 1521,634 

63-69,99 6 66,495 -8,925 398,97 79,65562 477,9338 

70-76,99 10 73,495 -1,925 734,95 3,705625 37,05625 
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77-83,99 9 80,495 5,075 724,455 25,75563 231,8006 

84-90,99 7 87,495 12,075 612,465 145,8056 1020,639 

91-97,99 2 94,495 19,075 188,99 363,8556 727,7113 

∑ 40 461,97 9,45 3016,8 872,3838 4016,775 

 

Batas Z PZ P Ei Oi 

(Oi- Ei)2/ 

Ei 

55,995 -1,96252 -0,475 0,0788 3,3096 6 2,187047

62,995 -1,25531 -0,3962 0,1874 7,8708 6 0,444668

69,995 -0,54809 -0,2088 0,2724 11,4408 10 0,181448

76,995 0,159123 0,0636 0,2442 10,2564 9 0,153908

83,995 0,866338 0,3078 0,134 5,628 7 0,334468

90,995 1,573552 0,4418 0,0469 1,9698 2 0,000463

97,995 2,280767 0,4887

Jumlah 40 3,302001

Dari daftar diistribusi frekuensi dapat dilihat bahwa banyak kelas, k = 6 sehingga 

dk untuk distribusu Chi Kuadrat = 6 – 3 = 3 

Kita peroleh χ2
hitung  = 3,302001 < χ2

 tabel =7,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 

 

 
 
 
 
 
 
 

HASIL PERHITUNGAN UJI NORMALITAS  

DATA AKHIR KELAS EKSPERIMEN (VIII H) 

Skor tertinggi  : 100 

Skor teredah   : 60 

Rentang          : 40 

Nilai rata-rata : 80,32833 

Varians           : 117,2642 

Stdv                : 10,82886 

k    = 1 + 3,3 log 40 

 = 6,356723≈ 6 

Panjang interval = 
k

gren tan  

     = 
6
40  

    = 6,667 ≈ 7 

Interval fi xi xi -  fi - xi (xi - )2 fi (xi - )2 

60-66,99 6 63,495 -16,8333 380,97 283,3611 1700,167

67-73,99 7 70,495 -9,83333 493,465 96,69444 676,8611

74-80,99 8 77,495 -2,83333 619,96 8,027778 64,22222

81-87,99 10 84,495 4,166667 844,95 17,36111 173,6111

88-94,99 7 91,495 11,16667 640,465 124,6944 872,8611
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95-101,99 4 98,495 18,16667 393,98 330,0278 1320,111

∑ 42 485,97 4 3373,79 860,1667 4807,833

 

 

 

Batas  Z PZ P Ei Oi 

(Oi- Ei)2/ 

Ei 

59,995 -1,8777 -0,4699 0,0617 2,5914 6 4,483505

66,995 -1,23128 -0,4082 0,1858 7,8036 7 0,082753

73,995 -0,58486 -0,2224 0,2463 10,3446 8 0,531403

80,995 0,061564 0,0239 0,2373 9,9666 10 0,000112

87,995 0,707985 0,2612 0,1503 6,3126 7 0,074853

94,995 1,354405 0,4115 0,0657 2,7594 4 0,557762

101,995 2,000826 0,4772  

42 5,730388

 

Dari daftar diistribusi frekuensi dapat dilihat bahwa banyak kelas, k = 6 sehingga 

dk untuk distribusu Chi Kuadrat = 6 – 3 = 3 

Kita peroleh χ2
hitung  = 5,730388< χ2

 tabel =7,81, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS NILAI AKHIR MATERI KUBUS DAN BALOK  

Ho : σ1
2 = σ2

2  

Kelas 

VIII dk = ni -1 1/dk si
2 log (si

2) (dk)si
2 (dk)log(si

2) 

F 39 0,025641 111,9385 2,048979 4365,6 79,91019

H 41 0,02439 121,8968 2,085992 4997,768 85,52568

∑ 80 0,050031 233,8352 4,134972 9363,368 165,4359

 

Varians Gabungan  

 s2 = 
( )
( )∑

∑
−

−

1
1 2

i

ii

n
sn

    log (s2) = log 117,0421 

=
80

368,9363      = 2,068342 

= 117,0421 

Harga satuan B dihitung dengan rumus:  

B = log(s2) x ∑(ni - 1) 

        = 2,068342 x 80 

       =165,4674 

Kemudian dihitung: 

χ2 = (ln 10) {B-∑(ni-1)logsi
2} 

     = 2,3026 {165,4674– 165,4359} 

     = 0,072515 

Untuk taraf nyata а =5% dk = 1 didapat χ2
0,95(1) = 3,84. 

Ternyata χ2
hitung < χ2

tabel  sehingga dikatakan hipotesis (Ho) diterima  dan 

disimpulkan bahwa varians kelompok homogen. 
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UJI PROPORSI UNTUK KETUNTASAN BELAJAR SECARA 

KLASIKAL KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

 

UJI KESAMAAN PROPORSI 

Hipotesis :  

Ho : 1π = 2π  

Ho : 1π > 2π  

Z = 
)11(

21

2

2

1

1

nn
pq

n
x

n
x

+

−
 

 = 
)04881,0)(170732,0)(829268,0(

40
30

42
38

−
 

 

= 1,861689 

Dengan taraf α = 0,05 dari daftar normal baku memberikan z 0,45 = 1,64. 

Harga z hitung = 1,861689 > z tabel = 1,64. Maka H0 ditolak dan pengujian 

berarti. Dapat disimpulkan  bahwa persentase ketuntasan belajar kelompok 

eksperimen I dan eksperimen II berbeda signifikan. 
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UJI PROPORSI UNTUK KETUNTASAN BELAJAR SECARA 

KLASIKAL KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

 

HIPOTESIS : 

Ho : π = 0π  

Ho : π > 0π  

Untuk  pengujiannya menggunakan statistik z yang rumusnya: 

Z = 
( )

n

n
x

00

0

1 ππ

π

−

−
 

Tolak H0 jika z ≥ α−5,0z dimana α−5,0z  didapat dari daftar distri busi normal 

baku dengan peluang (0,5 -α ). 

 

KELAS EKSPERIMEN I 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

x1  = 38 

n1  = 42 

Hipotesis :  

Ho : π = 80% 

Ho : π > 80% 

Z = 
( )

n

n
x

00

0

1 ππ

π

−

−
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= 
( )
42

80,0180,0

80,0
42
38

−

−
 

= 1,697337 

Dengan taraf α = 0,05 dari daftar normal baku memberikan z0,45 = 1,64. 

Harga z hitung = 1,697337 > z tabel = 1,64. Maka H0 ditolak dan pengujian 

berarti. Hal ini mengatakan bahwa persentase ketuntasan belajar kelompok 

eksperimen I melampaui 80%. Dapat disimpulkan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD efektif untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 

 

KELAS EKSPERIMEN II 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 

x2  = 30 

n2  = 40 

Hipotesis :  

Ho : π = 80% 

Ho : π > 80% 

Z = 
( )

n

n
x

00

0

1 ππ

π

−

−
 

= 
( )
40

80,0180,0

80,0
40
30

−

−
 

= -0,79057 

Dengan taraf α = 0,05 dari daftar normal baku memberikan z 0,45 = 1,64. 

Harga z hitung = -0,79057< z tabel = 1,64. Maka H0 diterima dan pengujian 

tidak berarti. Hal ini mengatakan bahwa persentase ketuntasan belajar 

kelompok eksperimen II belum melampaui 80 %. 



199 

 

 

 

 

 

SKOR PERKEMBANGAN KELOMPOK 
No Nama N.A Kuis 1 Skor 

perkembangan 
Kuis 2 Skor 

perkembangan 
 
1 
2 
3 
4 
 

Kelompok 1 
Febria novi. A 
Rizky dwi. N 
M. Caniega.F 
Hevpi desy nur. A 

 
60 
60 
65 
60 

 
70 
70 
60 

100 
Total 

 
10 
10 
10 
30 
15 

GOOD 
TEAM 

 
80 
60 
70 
90 
Total  

 
20 
10 
10 
30 
17.5 
GOOD 
TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 2 
Ika wahyu.M.R  
Avid dwi. P 
Rofiq sofianto 
Mismi anisa. P  
 

 
74 
70 
53 
62 

 
60 
70 
60 
60 

Total 

 
0 

10 
10 
10 

7.25 
 

 
65 
80 
75 
60 
Total  

 
0 
20 
30 
10 
15 
GOOD 
TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 3 
Nanda larasati 
Resnumurti.S  
Aditya gilang K. 
Arum putri ari 
  
 

 
72 
58 
57 
60 

 
75 
60 
55 
60 

Total 

 
20 
20 
10 
10 
15 

GOOD 
TEAM 

 
80 
65 
55 
68 
Total  

 
20 
20 
10 
20 
17.5 
GOOD 
TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 4 
Sally ambarwati 
Wahyu N.D 
Teguh ari.W 
Dwi nor aini 
   

 
78 
61 
64 
52 
 

 
100 
80 

100 
90 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER 
TEAM 

 
100 
70 
80 
100 

 
30 
20 
30 
30 
27.5 
SUPER 
TEAM 
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1 
2 
3 
4 

Kelompok 5 
Nur farida 
Suci nurul.H  
Bagas syah. P  
Ariko kalif. F 
 

 
72 
65 
60 
54 

 
100 
80 
60 
60 

Total 

 
30 
30 
10 
10 
20 

GREAT 
TEAM 

 
100 
70 
70 
60 
Total  

 
30 
20 
20 
20 
22.5 
GREAT 
TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 6 
Unggyan ningsih 
Yusuf amshal.S 
Rizky.S.Y 
Marlina dwi. C 
 

 
79 
63 
52 
48 

 
80 
60 
70 
60 

Total 

 
10 
10 
30 
30 
20 

GREAT 
TEAM 

 
80 
70 
70 
60 
Total  

 
10 
20 
30 
30 
22.5 
GREAT 
TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 7 
Yasinta 
Zulfa nikhlatul.S 
Zulham aziz. P 
Hanantyo 
 

 
70 
66 
50 
50 

 
70 
70 
70 
60 

Total 

 
10 
20 
30 
20 
20 

GREAT 
TEAM 

 
80 
72 
70 
65 
Total  

 
20 
20 
30 
30 
25 
SUPER 
TEAM 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Kelompok 8 
Dian nora. N 
Fajar tri. R  
M. Yusuf hidar 
Putri farida. K 
Widya agustina 
 

 
70 
60 
56 
68 
61 

 
60 
65 
60 
60 
65 

Total 

 
10 
20 
20 
10 
20 
16 

GOOD 
TEAM 

 
65 
65 
60 
70 
65 
Total  

 
10 
20 
20 
20 
20 
18 
GOOD 
TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok  9 
Eka fatmawati  
Lutfi akdil.K   
Rinko berlianto 
Rizky. S.P 
 

 
65 
70 
65 
46 

 
75 
60 
50 
50 

Total 

 
20 
10 
0 

20 
12.5 

 
80 
65 
70 
55 
Total  

 
30 
10 
20 
20 
25 
SUPER 
TEAM 

 Kelompok 10   
65 

 
20 

 
70 

 
20 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Dhanny galuh. R  
Anisa apriyani. S 
Arief eka. P 
Indah purnama. S 
Rikka. S 
 

64 
60 
52 
64 
68 

60 
50 
70 
70 

Total 

10 
10 
20 
20 
16 

GOOD 
TEAM 

65 
60 
60 
70 
Total  

20 
20 
10 
20 
18 
GOOD 
TEAM 

 
No Nama N.A Kuis 3 Skor 

perkembangan 
Kuis 4 Skor 

perkembangan 
 
1 
2 
3 
4 
 

Kelompok 1 
Febria novi. A 
Rizky dwi. N 
M. Caniega.F 
Hevpi desy nur. A 

 
60 
60 
65 
60 

 
90 
90 

100 
95 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
100 
100 
85 

100 
Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 
 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 2 
Ika wahyu.M.R  
Avid dwi. P 
Rofiq sofianto 
Mismi anisa. P  
 

 
74 
70 
53 
62 

 
70 
85 
75 
70 

Total 

 
10 
30 
30 
20 

22.5 
GREAT 
TEAM 

 
100 
100 
100 
100 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 3 
Nanda larasati 
Resnumurti.S  
Aditya gilang K. 
Arum putri ari 
  
 

 
72 
58 
57 
60 

 
100 
60 
55 
70 

Total 

 
30 
20 
10 
20 
20 

GREAT 
TEAM 

 
100 
100 
100 
100 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 4 
Sally ambarwati 
Wahyu N.D 
Teguh ari.W 
Dwi nor aini 
   

 
78 
61 
64 
52 

 

 
70 
65 
65 
70 

Total 

 
0 

20 
20 
30 

17.5 
GOOD TEAM 

 
100 
100 
90 

100 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 
 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 5 
Nur farida 
Suci nurul.H  
Bagas syah. P  
Ariko kalif. F 

 
72 
65 
60 
54 

 
100 
100 
70 
50 

 
30 
30 
20 
10 

 
100 
100 
100 
100 

 
30 
30 
30 
30 
30 
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 Total 22.5 
GREAT 
TEAM 

Total SUPER TEAM 

 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 6 
Unggyan ningsih 
Yusuf amshal.S 
Rizky.S.Y 
Marlina dwi. C 
 

 
79 
63 
52 
48 

 
100 
90 
90 
90 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
100 
100 
65 
85 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 
 
1 
2 
3 
4 

Kelompok 7 
Yasinta 
Zulfa nikhlatul.S 
Zulham aziz. P 
Hanantyo 
 

 
70 
66 
50 
50 

 
100 
100 
100 
100 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
100 
100 
95 
65 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 
 
1 
2 
3 
4 
5 

Kelompok 8 
Dian nora. N 
Fajar tri. R  
M. Yusuf hidar 
Putri farida. K 
Widya agustina 
 

 
70 
60 
56 
68 
61 

 
100 
100 
100 
95 

100 
Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
100 
100 
100 
100 
100 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 
 
1 
2 
3 
4 

Kelompok  9 
Eka fatmawati  
Lutfi akdil.K   
Rinko berlianto 
Rizky. S.P 
 

 
65 
70 
65 
46 

 
85 
90 
90 
80 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
100 
100 
100 
100 

Total 

 
30 
30 
30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kelompok 10 
Dhanny galuh. R  
Anisa apriyani. S 
Arief eka. P 
Indah purnama. S 
Rikka. S 
 

 
64 
60 
52 
64 
68 

 
100 
100 

- 
100 
90 

Total 

 
30 
30 
- 

30 
30 
30 

SUPER TEAM 

 
100 
100 
90 
- 

100 
Total 

 
30 
30 
30 
- 

30 
30 

SUPER TEAM 
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