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ABSTRAK 

Baharudin, D. Y. (2020). Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa Melalui 

Model Learning Cycle 5E Menggunakan LKS Berbantuan Augmented Reality. 

Skripsi, Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Dra. Kristina Wijayanti, M. S. 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematik, Learning Cycle 5E, LKS, 

Augmented Reality. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi 

matematik siswa dengan penerapan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS 

berbantuan Augmented Reality dapat mencapai ketuntasan klasikal dan rata-rata 

kemampuan komunikasi matematik siswa dengan penerapan model Learning Cycle 

5E menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality lebih baik daripada rata-rata 

kemampuan komunikasi matematik siswa pada kelas PBL. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah quantitative methods atau penelitian kuantitatif. Desain 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi-experiment dengan bentuk the 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang tahun ajaran 2019/2020 sebesar 256 siswa. 

Pengambilan sampel penelitian dalam penelitian ini  didasarkan pada teknik cluster 

random sampling yaitu terdiri dari 32 siswa kelas VIII C dan 32 siswa kelas VIII 

D. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes tertulis kemampuan 

komunikasi matematik. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji 

proporsi dan uji t. Indikator kemampuan komunikasi matematik dalam penelitian 

ini yaitu: (A) kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu 

persoalan; (B) kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan 

memberinya keterangan; (C) kemampuan menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian suatu persoalan; (D) kemampuan menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika; dan (E) kemampuan membuat simpulan secara tertulis 

dengan menggunakan bahasa sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

kemampuan komunikasi matematik siswa pada model Learning Cycle 5E mencapai 

ketuntasan klasikal dan (2) rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa 

dengan model Learning Cycle 5E lebih tinggi dari rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik siswa dengan model PBL. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia, 

karena mempunyai peran yang besar terhadap siswa dalam meningkatkan kualitas 

belajar dan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik (siswa), agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Salah satu mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa adalah 

matematika. Pada dasarnya, matematika memiliki peranan penting dalam bidang 

pendidikan. Hal ini terlihat dari matematika yang diajarkan pada jenjang pendidikan 

dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Dalam mempelajari 

matematika, siswa dituntut untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang telah 

ditetapkan dalam kurikulum. 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Wardhani (2008) 

yaitu agar siswa memiliki kemampuan: (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

(5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
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memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

NCTM atau National Council of Teacher of Mathematics (2000) 

menetapkan lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, 

yaitu   Problem Solving (kemampuan pemecahan masalah), Reasoning and proof 

(kemampuan penalaran dan pembuktian), Connection (kemampuan mengaitkan ide 

– ide matematika), Communication (kemampuan komunikasi matematika) dan 

Representation (kemampuan representasi). Standar isi untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah mata pelajaran matematika menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi disebutkan bahwa 

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah supaya siswa memiliki 

kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaaan atau masalah. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Ng (2015) yang menyatakan bahwa belajar matematika adalah 

membangun kompetensi komunikaif matematika. Kemampuan komunikasi 

matematik ini sering muncul dalam materi maupun masalah matematika. 

Komunikasi dalam matematika diakui sebagai aspek penting dari 

pembelajaran matematika, termasuk berbagi dan menjelaskan ide, secara lisan dan 

tertulis (Santos & Semana, 2014). Kemampuan komunikasi matematik adalah 

kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide matematika secara lisan 

maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematik peserta didik dapat 

dikembangkan melalui proses pembelajaran matematika di sekolah. Ini dikarenakan 

salah satu unsur matematika adalah ilmu logika yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa. Hal ini menjadikan matematika memiliki peran penting 

terhadap perkembangan kemampuan komunikasi matematik siswa. Qohar (2011) 

menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematik akan membuat seseorang 

bisa menggunakan matematika untuk kepentingan sendiri maupun orang lain, 

sehingga akan meningkatkan sikap positif terhadap matematika. 

Berdasarkan pengamatan di SMP Negeri 8 Semarang, kurikulum yang 

digunakan adalah Kurikulum 2013. Pada pembelajaran matematika, sudah 

diterapkan model PBL atau Problem-Based Learning. Menurut guru matematika 
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SMP Negeri 8 Semarang masih banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah 

KKM (kriteria ketuntasan minimal) saat Ulangan Harian. 

Tabel 1.1. Tabel Daya Serap SMP Negeri 8 Semarang 

No. Materi yang diuji 
Satuan 

pendidikan 
Kota/Kab. Provinsi Nasional 

1. Bilangan 70,09 51,68 43,64 39,71 

2. Aljabar 76,42 62,40 54,96 51,24 

3. Geometri dan Pengukuran 64,16 50,78 45,23 42,27 

4. Statistika dan Peluang 80,26 66,60 60,85 55,60 

 

Tabel 1.1 menunjukkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

yang menyatakan bahwa persentase siswa yang menjawab benar pada Ujian 

Nasional 2018/2019 di SMP Negeri 8 Semarang untuk mata pelajaran matematika 

dengan materi geometri dan pengukuran menjadi yang paling rendah dibandingkan 

dengan materi yang lain yaitu untuk tingkat sekolah hanya 64,16%, untuk tingkat 

Kota Semarang 50,78%, dan dalam tingkat provinsi Jawa Tengah 45,23%, 

sedangkan di tingkat Nasional hanya mencapai 42,27%. Hal ini didukung oleh 

pendapat Gal (2019) yang menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam geometri telah 

secara luas dijelaskan dan dikategorikan sebagai kesenjangan pemikiran geometris, 

gangguan dalam akuisisi konsep atau kesalahpahaman, dan keterbatasan dalam 

persepsi visual atau proses kognitif lainya. Keadaan di atas dapat memprediksi 

bahwa kemampuan komunikasi matematik siswa SMP Negeri 8 Semarang masih 

tergolong belum maksimal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu model 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematik. 

Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran yang berbasis 

konstuktivistik. Wijaya (2009) menjelaskan bahwa model Learning Cycle 5E 

merupakan suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk membangun 

pemahamannya sendiri mengenai suatu konsep ilmu pengetahuan, 

mengembangkan, dan memperdalam pemahaman, serta menerapkan konsep 

tersebut dalam situasi yang baru. 
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam model pembelajaran Learning 

Cycle 5E oleh Lorsbach dalam Wena (2011) dijelaskan sebagai berikut: (1) tahap 

engagement yaitu berusaha untuk membangkitkan minat siswa pada pelajaran 

matematika; (2) tahap exploration yaitu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengeksplorasi materi seluas-luasnya dari berbagai sumber melalui kegiatan 

diskusi kelompok atau eksperimen; (3) tahap explanation yaitu memberikan 

kesempatan yang luas kepada siswa untuk menyampaikan ide atau gagasan yang 

mereka miliki melalui kegiatan diskusi klasikal; (4) tahap elaboration yaitu 

mengajak siswa mengaplikasikan konsep-konsep yang mereka dapatkan dengan 

mengerjakan soal-soal pemecahan masalah; dan (5) tahap evaluation yaitu 

mengevaluasi hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

pemahaman siswa terhadap konsep yang telah dipelajari. 

Model Learning Cycle 5E berkaitan dengan kemampuan komunikasi 

matematik, yaitu pada tahap exploration dan tahap elaboration dalam model 

Learning Cycle 5E. Hal ini karena dalam tahap exploration, siswa diberi 

kesempatan untuk menyelidiki lingkungan dimana salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan kegiatan observasi, bertanya, mencoba, maupun 

demonstrasi. Dalam melakukan penyelidikan ini, siswa dapat memanfaatkan 

gambaran dari objek, misalnya gambar-gambar yang dapat mendukung siswa 

dalam memahami pelajaran. Kaitannya dengan tahap elaboration dalam model 

Learning Cycle 5E, siswa menggunakan definisi, konsep dan keterampilan yang 

telah dimilikinya dalam situasi baru. Dalam menggunakan definisi, konsep, dan 

keterampilan, siswa tidak lagi menggunakan bantuan objek, namun sudah dapat 

memanipulasi simbol-simbol secara langsung. Tahap exploration dan tahap 

elaboration inilah yang membedakan dengan model PBL yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematik siswa. Menurut Kurniyati (2016) berdasarkan 

hasil penelitian dapat diketahui kemampuan komunikasi matematik siswa SMA 

Negeri 1 Majenang meningkat melalui implementasi model Learning Cycle 5E 

pada materi Dimensi Tiga. Maka dari itu model Learning Cycle 5E juga dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematik siswa pada materi bangun 

ruang sisi datar. Pemilihan materi bangun ruang sisi datar dikarenakan 

permasalahan-permasalahan dalam materi ini sangat memerlukan kemampuan 
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komunikasi matematik yang tinggi dibandingkan dengan materi lain jika dilihat dari 

indikator kemampuan komunikasi matematik yaitu, (1) menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari suatu persoalan, (2) membuat gambar yang relevan 

dengan soal dan memberinya keterangan, (3) menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian suatu persoalan, dan (4) menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol 

matematika, (5) membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

LKS (Lembar Kerja Siswa) merupakan sarana pembelajaran yang dapat 

digunakan guru dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam proses 

belajar-mengajar. LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran berisi 

tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan 

tugas. LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif 

maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk 

panduan eksperimen dan demonstrasi (Trianto, 2007). Masalah yang ditemukan 

dalam bentuk LKS akan lebih memudahkan peserta didik dalam memecahkan 

setiap masalah yang diberikan. Permasalahan nyata yang diberikan pada awal 

pembelajaran membuat peserta didik tertantang untuk segera memecahkan 

masalah, sehingga peserta didik akan menggali pengetahuannya untuk 

memecahkan masalah yang diberikan. Hal ini sejalan dengan model Learning Cycle 

5E tahap exploration yaitu mengeksplorasi materi seluas-luasnya. Dari uraian di 

atas, LKS sangat diperlukan untuk menunjang tahap exploration dan tahap 

elaboration yang terdapat dalam model Learning Cycle 5E, sehingga kemampuan 

komunikasi matematik siswa dapat meningkat. Akan tetapi, LKS biasa saja belum 

cukup untuk merepresentasikan materi bangun ruang sisi datar yang termasuk objek 

tiga dimensi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknologi yang dapat mengubah 

objek dua dimensi pada kertas menjadi tiga dimensi yang tampak nyata seperti 

berada di sekitar kita, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi 

keruangan. Alat digital seperti komputer, tablet, atau perangkat genggam lain dapat 

digunakan untuk mendukung proses pembelajaran seperti menjawab masalah, 

melakukan penyelidikan di internet, berkomunikasi, atau mempersiapkan bahan 

mengajar (Greefrath et al. 2018). 
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Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang menggabungkan benda 

maya dua dimensi dan atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga 

dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut ke dalam waktu nyata 

(Yenni, dkk., 2016). Augmented Reality (AR) merupakan teknologi visualisasi yang 

saat ini banyak dikembangkan dalam bidang game, hiburan, maupun kedokteran 

(Dedynggego, dkk., 2015). 

Computer integrated education as a research field has seen growing 

interest in all levels of the education sector, including mathematics education 

(Joubert et al. 2020). Kombinasi teknologi AR dengan konten pendidikan 

menciptakan jenis aplikasi baru yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas 

serta daya tarik belajar mengajar bagi siswa dalam kehidupan nyata (Kesim, 

Mehmet dkk., 2012). Hal ini sejalan dengan model Learning Cycle 5E tahap 

engagement yaitu menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran. Selain itu, pada 

tahap exploration siswa dapat menggunakan Augmented Reality untuk melakukan 

penyelidikan yang kemudian dijelaskan pada tahap explanation. Kaitannya dengan 

kemampuan komunikasi matematik, Augmented Reality dapat membantu siswa 

dalam merepresentasikan gambar pada kertas menjadi tampak nyata disekitar kita, 

sehingga siswa mampu mencapai salah satu indikator kemampuan komunikasi 

matematik, yaitu membuat gambar yang relevan dengan permasalahan. Dari uraian 

di atas, Augmented Reality dapat melengkapi LKS sebagai media pembelajaran, 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Agung (2009), yaitu Implementasi Model Pembelajaran Learning 

Cycle 5E Berbantuan LKS Terstruktur untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran 

dan Komunikasi Matematika Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 6 Singaraja. Dari 

hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) implementasi model pembelajaran 

Learning Cycle 5E berbantuan LKS terstruktur dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematika siswa Kelas VIII A SMP Negeri 6 Singaraja; 

(2) siswa memberikan respons yang sangat positif terhadap implementasi model 

pembelajaran Learning Cycle 5E berbantuan LKS terstruktur. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilaksanakan studi yang berfokus 

pada kemampuan komunikasi matematik siswa, serta pembelajaran matematika 
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dengan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan Augmented 

Reality. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

“Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa melalui Model Learning Cycle 5E 

Menggunakan LKS Berbantuan Augmented Reality”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan komunikasi 

matematik pada model Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan 

Augmented Reality. Kemampuan komunikasi matematik dalam penelitian ini 

adalah kemampuan komunikasi matematik tertulis. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu perumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan komunikasi matematik siswa dengan penerapan model 

Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality dapat 

mencapai ketuntasan klasikal? 

2. Apakah rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa dengan 

penerapan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan 

Augmented Reality lebih baik daripada rata-rata kemampuan komunikasi 

matematik siswa pada kelas PBL?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematik siswa dengan 

penerapan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan 

Augmented Reality dapat mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Untuk mengetahui rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa 

dengan penerapan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan 

Augmented Reality lebih baik daripada rata-rata kemampuan komunikasi 

matematik siswa pada kelas PBL. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 
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Dapat meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, 

selain itu juga dapat memancing siswa agar lebih aktif saat proses 

pembelajaran. Dapat melatih siswa dalam memanfaatkan teknologi. 

2. Bagi Guru 

Dapat memberikan variasi LKS untuk proses belajar mengajar. Dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan LKS berbantuan IT. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan kualitas belajar, dengan memanfaatkan LKS 

berbantuan Augmented Reality dalam proses pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta 

pengalaman bagi peneliti sebagai calon guru yang dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam pembelajaran matematika. 

1.6 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya batasan istilah sebagai berikut. 

1.6.1 Kemampuan Komunikasi Matematik 

Komunikasi matematik merupakan cara siswa untuk mengungkapkan ide-

ide matematik baik secara lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, 

menyajikan dalam bentuk aljabar, atau menggunakan simbol matematika. 

Sedangkan kemampuan komunikasi matematik merupakan kemampuan siswa 

dalam menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa matematika), dan 

kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan matematika yang dipelajarinya 

sebagai isi pesan yang harus disampaikan. Komunikasi matematik mencakup dua 

lingkup yaitu komunikasi matematik tertulis dan komunikasi matematik lisan. 

Namun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komunikasi matematik tertulis. 

Alasan peneliti memilih komunikasi matematik tertulis dikarenakan komunikasi 

matematik tertulis merupakan kemampuan yang dapat diukur dengan jelas, 

sehingga tidak menimbulkan perbedaan penilaian. Komunikasi matematik tertulis 

dapat berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel, dan uraian pemecahan masalah 

atau pembuktian matematika. 
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Salah satu model komunikasi matematik yang dikembangkan adalah 

komunikasi model Cai, Lane, dan Jakabcsin meliputi: (1) Menulis matematis, 

dimana siswa dituntut untuk dapat menuliskan penjelasan dari jawaban 

permasalahannya secara matematis, masuk akal, jelas serta tersusun secara logis 

dan sistematis. (2) Menggambar matematis, dimana siswa dituntut untuk dapat 

melukiskan gambar, diagram, dan tabel secara lengkap dan benar. (3) Ekspresi 

matematis, dimana siswa diharapkan mampu untuk memodelkan permasalahan 

matematik secara benar, kemudian melakukan perhitungan atau mendapatkan 

solusi secara lengkap dan benar. 

1.6.2 Model Learning Cycle 5E 

Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran berbasis konstuktivistik 

yang terdiri dari lima tahap yaitu tahap Engagement (pembangkit minat), tahap 

Exploration (penyelidikan), tahap Explanation (penjelasan), tahap Elaboration 

(perluasan), dan tahap Evaluation (evaluasi) (Lestari, 2015). 

Tahap Engagement merupakan pengenalan terhadap pelajaran yang akan 

dipelajari yang sifatnya memotivasi dan mengaitkannya dengan hal-hal yang 

membuat siswa lebih berminat untuk mempelajari konsep dan memperhatikan guru 

dalam mengajar. Tahap Exploration membawa siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang 

akan dipelajari. Tahap Explanation berisi ajakan atau dorongan terhadap siswa 

untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka dapatkan 

ketika tahap eksplorasi dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Tahap 

Elaboration tujuannya untuk membawa siswa menggunakan definisi-definisi, 

konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki siswa dalam 

situasi baru atau konteks yang berbeda. Tahap Evaluation merupakan tahap 

penilaian terhadap seluruh pembelajaran dan pengajaran (Wena, 2011). Model 

Learning Cycle 5E juga menerapkan pembelajaran bermakna. Teori belajar 

bermakna menurut Ausubel (Wena, 2011) merupakan suatu proses mengaitkan 

informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif 

seseorang. 

1.6.3 Lembar Kerja Siswa (LKS) 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran yang berisi perintah 

yang harus dikerjakan oleh siswa, dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 

tugas (Mayasari, dkk. 2015). LKS merupakan salah satu media pembelajaran 

alternatif untuk membantu siswa dalam menemukan konsep yang dipelajari. 

Pengetahuan konsep siswa dapat diperoleh melalui kegiatan belajar secara 

sistematis, mengembangkan sikap ilmiah, keterampilan proses, dan 

membangkitkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Trianto (2011) 

menyatakan LKS memuat sekumpulan kegiatan mendasar siswa untuk 

memaksimalkan pemahaman dalam upaya membentuk kemampuan dasar sesuai 

indikator pencapaian yang ditempuh. 

1.6.4 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) adalah istilah untuk lingkungan yang 

menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer sehingga 

batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada 

lingkungan nyata. Dengan teknologi AR lingkungan nyata disekitar akan dapat 

berinteraksi dalam bentuk digital (virtual). Informasi tentang objek dan lingkungan 

sekitar dapat ditambahkan kedalam sistem AR yang kemudian akan ditampilkan 

pada layar secara real-time seolah-olah informasi tersebut nyata (Olwal, 2010). 

1.6.5 Model Problem-Based Learning 

Model PBL atau Problem-Based Learning merupakan model yang 

dikembangkan dengan memberikan permasalahan kontekstual yang dapat 

meningkatkan kemampuan matematis siswa dan menjadikan siswa berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Menurut Arends (2012) model PBL memiliki 5 tahapan 

utama yaitu sebagai berikut. 

1. Fase 1: memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 

memotivasi siswa terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya. 

2. Fase 2: mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Fase 3: membantu investigasi mandiri dan kelompok 
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Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

4. Fase 4: mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya sesuai 

seperti laporan, video, dan model dan membantu mereka untuk berbagi tugas 

dengan temannya. 

5. Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

1.6.6 Ketuntasan Belajar 

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi 

lulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik (intake 

siswa), karakteristik mata pelajaran (kompleksitas) dan kondisi satuan 

pendidikan (daya dukung). Berdasarkan nilai PAS, ketuntasan awal kelas 

eksperimen dan kontrol adalah sama yaitu 68,75% dengan rata-rata masing-

masing kelas yaitu 70 dan 72. Karena dalam penelitian ini materi lebih 

sempit, maka peneliti menetapkan persentase ketuntasan klasikal sebesar 

75%. Dengan demikian, suatu kelas dikatakan tuntas secara klasikal jika 

sekurang-kurangnya 75% jumlah siswa dikelas tersebut mencapai KKM 

yang ditetapkan. KKM mata pelajaran matematika yang ditetapkan sekolah 

tempat penelitian adalah 70. 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, 

pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, motto dan persembahan, prakata, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian isi 

merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari lima bab, meliputi Bab 1 yaitu 

pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang melandasi 

permasalahan dalam penelitian. Bab 3 yaitu metode penelitian yang berisi metode 

dan desain penelitian, latar penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan 

data, instrumen penelitian, dan analisis data penelitian. Bab 4 yaitu hasil penelitian 

dan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang 

disajikan untuk menjawab permasalahan penelitian. Bab 5 yaitu penutup yang berisi 

simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. Bagian akhir skripsi meliputi 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kemampuan Komunikasi Matematik 

 Komunikasi matematik merupakan cara siswa untuk mengungkapkan ide-

ide matematik baik secara lisan, tertulis, gambar, diagram, menggunakan benda, 

menyajikan dalam bentuk aljabar, atau menggunakan simbol matematika (NCTM, 

2000). Sedangkan kemampuan komunikasi matematik merupakan kemampuan 

siswa dalam menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa 

matematika), dan kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan matematika yang 

dipelajarinya sebagai isi pesan yang harus disampaikan. Menurut Sukendar (2014), 

kemampuan komunikasi matematik adalah kemampuan siswa yang meliputi 

kegiatan: mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram dan ekspresi 

matematik untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematik dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu perhatian, 

dan minat mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah. 

Kemampuan komunikasi matematik merupakan salah satu kemampuan 

yang harus dikembangkan dalam pembelajaran. Hal ini karena komunikasi 

matematik merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika sebagaimana 

dirumuskan oleh NCTM yaitu untuk membentuk beberapa keterampilan pada siswa 

diantaranya: 1) kemampuan pemecahan masalah; 2) kemampuan komunikasi 

matematis; 3) kemampuan koneksi matematis; 4) kemampuan penalaran 

matematis; dan 5) kemampuan representasi matematis. 

Menurut Baroody sebagaimana dikutip oleh Lim (2007), terdapat dua alasan 

pentingnya mengembangkan kemampuan komunikasi matematik, yaitu 1) 

Matematika bukan sekadar alat bantu berpikir, alat menemukan pola, 

menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan, tapi sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat, dan ringkas. 2) Sebagai 

aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika di sekolah, sebagai wahana 

interaksi antar siswa dan sebagai sarana komunikasi guru dan siswa. Melalui 
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komunikasi matematik, seorang guru dapat mengetahui sejauh mana siswa 

menguasai pembelajaran yang diterimanya. 

Menurut LACOE dalam Mahmudi (2009) komunikasi matematik 

mencakup dua lingkup yaitu komunikasi matematik tertulis (non verbal) dan 

komunikasi matematik lisan (verbal). Komunikasi matematik tertulis dapat berupa 

penggunaan kata-kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang menggambarkan proses 

berpikir siswa. Komunikasi matematik tertulis juga dapat berupa uraian pemecahan 

masalah atau pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan siswa 

dalam mengorganisasi berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan 

komunikasi matematik lisan dapat berupa pengungkapan dan penjelasan verbal 

suatu gagasan matematika. Komunikasi matematik lisan dapat terjadi melalui 

interaksi antar siswa misalnya dalam pembelajaran dengan setting diskusi 

kelompok. 

Komunikasi matematik tertulis dan komunikasi matematik lisan harus 

dikembangkan dengan baik dan seimbang. Salah satu model komunikasi matematik 

yang dikembangkan adalah komunikasi model Cai, Lane, dan Jakabcbsin meliputi: 

(1) Menulis matematis. Pada kemampuan ini siswa dituntut untuk dapat menuliskan 

penjelasan dari jawaban permasalahannya secara matematis, masuk akal, jelas serta 

tersusun secara logis dan sistematis. (2) Menggambar matematis. Pada kemampuan 

ini, siswa dituntut untuk dapat melukiskan gambar, diagram, dan tabel secara 

lengkap dan benar. (3) Ekspresi matematis. Pada kemampuan ini, siswa diharapkan 

mampu untuk memodelkan permasalahan matematis secara benar, kemudian 

melakukan perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar. 

Elliot dan Kenny dalam Kaselin (2013) menyatakan bahwa kemampuan 

mengekspresikan ide-ide matematik baik secara lisan maupun tulisan dijabarkan 

dalam empat tahapan kemampuan komunikasi matematik (mathematical 

communication competence) sebagai berikut. 

1. Kemampuan tata bahasa (grammatical competence) 

Kemampuan siswa untuk memahami kosakata dan struktur yang digunakan 

dalam matematika seperti merumuskan suatu definisi dari istilah matematika, 

menggunakan simbol/ notasi dan operasi matematika secara tepat. 

2. Kemampuan memahami wacana (discourse competence) 
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Kemampuan siswa untuk memahami serta mendeskripsikan informasi-

informasi penting dari suatu wacana matematika. Wacana matematika dalam 

konteks discourse competence meliputi permasalahan matematika maupun 

pernyataan/pendapat matematika. 

3. Kemampuan sosiolinguistik (sociolinguistic competence) 

Kemampuan siswa untuk mengetahui informasi-informasi kultural atau 

sosial yang biasanya muncul dalam konteks pemecahan masalah matematika seperti 

kemampuan dalam menginterpretasikan gambar, grafik, atau kalimat matematika 

kedalam uraian yang kontekstual dan sesuai serta menyajikan permasalahan 

kontekstual ke dalam bentuk gambar, grafik, atau aljabar. 

4. Kemampuan strategis (strategic competence) 

Kemampuan strategis merupakan kemampuan siswa untuk dapat 

menguraikan sandi/kode dalam pesan-pesan matematika. Menguraikan sandi/kode 

dalam pesan-pesan matematika adalah menguraikan unsur unsur penting dari suatu 

permasalahan matematika kemudian membuat prediksi atas hubungan antar konsep 

dalam matematika, menyampaikan ide/realisasi matematika dengan gambar, grafik, 

maupun aljabar. 

Dari uraian diatas, peneliti menentukan indikator kemampuan komunikasi 

matematik siswa yang dinilai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu 

persoalan. 

2. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya 

keterangan. 

3. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

4. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

5. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

Perumusan indikator kemampuan komunikasi matematik tersebut mengacu 

pada indikator komunikasi matematik menurut Brenner yaitu Communication in 

mathematics yang terdiri dari mathematical register dan representation. Indikator 

yang termasuk dalam mathematical register yaitu indikator 1, 3, dan 5 sedangkan 

yang termasuk dalam representation yaitu indikator 2 dan 4. Aspek komunikasi 
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matematik menurut Brenner yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek 

communication in mathematics. Hal ini karena aspek tersebut sesuai dengan 

kemampuan komunikasi yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

menggunakan bahasa dan simbol matematika. Aspek communication about 

mathematics tidak digunakan karena kemampuan tersebut berguna untuk 

mengembangkan pengetahuan siswa sedangkan aspek communication with 

mathematics tidak digunakan karena berguna untuk memecahkan masalah. 

2.1.2 Model Learning Cycle 5E 

Learning Cycle merupakan model pembelajaran yang berbasis 

konstruktivistik. Siklus belajar (Learning Cycle) adalah suatu model pembelajaran 

yang berpusat pada pebelajar atau student centered (Lestari, 2015). Learning Cycle 

merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dengan peran aktif siswa. 

Model ini dikembangkan oleh J. Myron Atkin, Robert Karplus dan 

Kelompok SCIS (Science Curriculum Improvement Study), di Universitas 

California, Berkeley, Amerika Serikat sejak tahun 1967. Thomas E. Lauer (2003) 

menuturkan Learning Cycle pada mulanya terdiri dari tiga tahap yaitu exploration, 

concept introduction, dan concept application (E-I-A). Kemudian menurut 

Lorsbach dalam Wena (2011) Learning Cycle berkembang menjadi 5 tahap yaitu 

engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Karena terdiri 

dari 5 tahap maka siklus dari Learning Cycle ini disebut sebagai Learning Cycle 

5E. Menurut Wena (2011) setiap tahap dalam pembelajaran Learning Cycle 5E 

adalah sebagai berikut. 

1. Tahap Engagement 

Tahap ini juga bisa disebut sebagai pembangkit minat. Tahap ini merupakan 

tahap pengenalan terhadap pembelajaran yang akan dipelajari yang sifatnya 

memotivasi dan mengaitkan dengan hal-hal yang membuat siswa lebih berminat 

untuk mempelajari konsep dan memperhatikan guru dalam mengajar. Tahap 

engagement bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar terkondisi dengan baik 

untuk menempuh tahap berikutnya. Selain itu pada tahap ini guru dapat mengetahui 

kemungkinan terjadinya miskonsepsi pada pembelajaran sebelumnya. Pada tahap 
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ini pula siswa diajak membuat prediksi-prediksi tentang fenomena yang akan 

diperlajari dan dibuktikan dalam tahap exploration. 

2. Tahap Exploration 

Tahap ini juga bisa disebut sebagai tahap penyelidikan. Tahap ini membawa 

siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang 

berhubungan dengan konsep yang dipelajari. Tahap ini dapat dilakukan melalui 

kegiatan observasi, bertanya, dan menyelidiki konsep dari bahan-bahan 

pembelajaran yang telah disediakan. Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk 

bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru 

untuk menguji prediksi, melakukan, dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui 

kegiatan-kegiatan seperti praktikum dan telaah literatur. Dalam hal ini guru 

berperan sebagai fasilitator. 

3. Tahap Explanation 

Tahap ini juga bisa disebut sebagai tahap penjelasan. Tahap ini didalamnya 

berisi ajakan atau dorongan terhadap siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan 

definisi-definisi awal yang mereka dapatkan ketika tahap eksplorasi dengan 

menggunakan kata-kata mereka sendiri. Selanjutnya, guru menjelaskan konsep dan 

definisi yang lebih formal untuk menghindari perbedaan konsep yang dipahami 

oleh siswa. 

4. Tahap Elaboration 

Tahap ini juga bisa disebut sebagai tahap perluasan. Tahap ini tujuannya 

untuk membawa siswa menggunakan definisi-definisi, konsep-konsep, dan 

keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki siswa dalam situasi baru atau 

konteks yang berbeda. Dengan demikian, siswa akan dapat belajar secara bermakna 

karena telah dapat menerapkan/mengaplikasikan konsep yang baru dipelajarinya 

dalam situasi baru. Tahap ini dapat meliputi penyelidikan, pemecahan masalah, dan 

membuat keputusan. Pada tahap ini siswa mengaplikasikan konsep yang mereka 

dapatkan untuk menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. 

5. Tahap Evaluation 

Tahap ini juga bisa disebut sebagai tahap penilaian. Tahap ini merupakan 

tahap penilaian terhadap seluruh pembelajaran dan pengajaran. Tahap evaluasi ini 

dapat menggunakan penilaian formal maupun informal. Guru diharapkan secara 
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terus-menerus dapat mengobservasi dan memperhatikan siswa terhadap 

pengetahuan dan kemampuannya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari. Kegiatan yang 

dapat dilakukan dalam tahap ini yaitu mengamati pengetahuan siswa dalam hal 

penerapan konsep baru, mendorong siswa melakukan evaluasi diri, dan mendorong 

siswa memahami kekurangan/kelebihannya dalam kegiatan pembelajaran. 

Wijaya (2009) menjelaskan bahwa model Learning Cycle 5E merupakan 

suatu model pembelajaran yang menuntut siswa untuk membangun pemahamannya 

sendiri mengenai suatu konsep ilmu pengetahuan, mengembangkan, dan 

memperdalam pemahaman, serta menerapkan konsep tersebut dalam situasi yang 

baru. Selain itu peserta didik juga dapat mengkomunikasikan ide-ide 

matematikanya dengan kalimat sendiri, sehingga guru hanya berperan sebagai 

fasilitator, sedangkan kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

Sintaks model Learning Cycle 5E yang terdiri dari 5 tahap tersebut 

ditunjukkan sebagai berikut. 

1. Tahap Engagement 

Pada tahap Engagement, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah 

membangkitkan minat dan keingintahuan (curiosity) siswa, mengajukan pertanyaan 

tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari (yang berhubungan dengan 

topik bahasan), mengkaitkan topik yang dibahas dengan pengalaman siswa untuk 

mengingat pengalaman sehari-harinya dan mengaitkannya dengan topik 

pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah mengembangkan 

minat/rasa ingin tahu terhadap topik bahasan, memberikan respons terhadap 

pertanyaan guru, berusaha mengingat pengalaman sehari-hari dan menghubungkan 

dengan topik pembelajaran yang sedang dibahas. 

2. Tahap Exploration 

Pada tahap Exploration, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah 

membentuk kelompok, memberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil secara mandiri dan guru sebagai fasilitator. Kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa adalah membentuk kelompok dan berusaha bekerja dalam kelompok dan 

membuat prediksi baru. 

3. Tahap Explanation 
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Pada tahap Explanation, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah 

mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri, 

meminta bukti dan klarifikasi penjelasan siswa, mendengar secara kritis penjelasan 

antar siswa, memberi definisi dan penjelasan dengan memakai penjelasan siswa 

terdahulu sebagai dasar diskusi. Kegiatan yang dilakukan oleh siswa adalah 

mencoba alternatif pemecahan dengan teman sekelompok, mencatat pengamatan 

serta mengembangkan ide-ide baru, menunjukkan bukti dan klarifikasi terhadap 

ide-ide baru, dan berusaha memahami penjelasan guru. 

4. Tahap Elaboration 

Pada tahap Elaboration, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah 

mengingatkan siswa pada penjelasan alternatif dan mempertimbangkan data atau 

bukti saat mereka mengeksplorasi situasi baru, serta mendorong dan memfasilitasi 

siswa mengaplikasikan konsep/keterampilan dalam setting yang baru. Kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa adalah menerapkan konsep dan keterampilan dalam 

situasi baru, menggunakan label dan definisi formal, bertanya, mengusulkan 

pemecahan, membuat keputusan, melakukan percobaan, dan pengamatan. 

5. Tahap Evaluation 

Pada tahap Evaluation, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah 

mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam hal penerapan konsep baru, 

mendorong siswa melakukan evaluasi diri, mendorong siswa memahami 

kekurangan atau kelebihannya dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa adalah mengevaluasi belajarnya sendiri dengan mengajukan 

pertanyaan terbuka, mengambil kesimpulan lanjut atas situasi belajar yang 

dilakukannya, melihat dan menganalisis kekurangan atau kelebihannya dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Menurut Cohen dan Clough (Wibowo, 2010) pengaruh model Learning 

Cycle 5E memberi keuntungan sebagai berikut. 

a. Meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran. 

b. Membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa. 

c. Pembelajaran menjadi lebih bermakna. 
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Adapun kekurangan penerapan model Learning Cycle 5E yang harus selalu 

diantisipasi adalah sebagai berikut. 

a. Efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah pembelajaran. 

b. Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran. 

c. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. 

2.1.3 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut Prastowo dalam Lestari (2015) Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah 

materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa diharapkan 

mendapatkan materi ajar tersebut secara mandiri. Menurut Arsyad (2004) LKS juga 

merupakan media pembelajaran, karena dapat digunakan secara bersama dengan 

sumber belajar atau media pembelajaran yang lain. LKS yang disusun dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan 

pembelajaran yang akan dihadapi. 

Prastowo (2012) menjabarkan berbagai bentuk dari lembar kerja siswa 

(LKS), macam-macam bentuk LKS tersebut antara lain: (1) LKS yang membantu 

peserta didik menemukan konsep, (2) LKS yang membantu peserta didik 

menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, (3) LKS 

yang berfungsi sebagai penuntun belajar, (4) LKS yang berfungsi sebagai 

penguatan, dan (5) LKS sebagai petunjuk praktikum. 

2.1.4 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) dapat diartikan sebagai teknologi yang 

menggabungkan antara benda maya dua dimensi atau tiga dimensi kedalam sebuah 

lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda maya tersebut secara 

real-time. Salah satu kelebihan dari Augmented Reality yaitu dapat 

diimplementasikan secara luas dalam berbagai media. Inti dari Augmented Reality 

adalah melakukan interfacing untuk menempatkan objek virtual ke dalam dunia 

nyata. Augmented Reality telah banyak digunakan di dunia hiburan, pelatihan 

militer, medis, desain rekayasa, robotik, telerobotik, manufaktur, pendidikan dan 

lain-lain. 

Sheikh A dan Sawant K (2016) menjelaskan ada 3 komponen AR, yaitu: 
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a. Scene Generator 

Scene Generator adalah perangkat atau software yang berguna untuk 

mengakhiri proses pemodelan animasi sebuah scene. 

b. Tracking System 

Tracking System adalah sistem yang berguna untuk membantu perangkat 

AR mengenali objek dunia nyata (marker). 

c. Perangkat untuk menampilkan AR 

Untuk mengkombinasikan dunia nyata dan dunia virtual diperlukan 

teknologi optik dan teknologi video, seperti yang terdapat pada kamera 

handphone. 

AR bekerja dengan beberapa teknologi fundamental yang membangunnya. 

Teknologi fundamental tersebut antara lain display systems, sensing dan 

registration, dan teknik interaksi (Olwal, 2010). Display systems bertujuan untuk 

menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual, sensing dan registration 

mempunyai fungsi untuk render grafik pada perspektif yang tepat. Sedangkan pada 

teknik interaksi berguna untuk manipulasi objek menggunakan interface control. 

Pada penelitian ini, teknologi display system yang dipakai adalah video see-

through displays (menampilkan melalui video). Teknik ini sangat populer 

digunakan oleh para pengembang aplikasi. Teknik ini membutuhkan kamera untuk 

mendapatkan gambaran dari lingkungan, sebuah komputer untuk menambahkan 

konten virtual dan layar video untuk menampilkan hasilnya, yang kemudian dilihat 

oleh pengguna seperti yang terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

 

Gambar 2.1 Display Systems pada Augmented Reality 

Sumber: Olwal, (2010) 
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Perkembangan teknologi pada perangkat mobile membuat teknik video see-

through displays menjadi populer digunakan pada berbagai aplikasi. Perangkat 

mobile seperti smartphone dan komputer tablet yang telah dilengkapi kamera 

menjadi perangkat yang cocok untuk mengaplikasikan teknologi AR. Perangkat 

mobile tersebut selain digunakan secara luas juga mempunyai konektivitas, 

memiliki bentuk yang portable, serta kemampuan grafik dan processing yang 

semakin cepat. Augmented Reality memiliki cara kerja yang cukup sederhana 

dengan berdasarkan deteksi citra dan biasa disebut dengan marker. (Santoso dkk, 

2013). 

Marker adalah sebuah objek yang dijadikan sebagai based tracking atau 

penanda yang dijadikan acuan untuk memunculkan sebuah Augmented Reality, dan 

dari masing-masing marker akan menampilkan bentuk Augmented Reality yang 

berdeba pula (Roedavan dalam Ramdhani, dkk, 2016). Marker yang dikenali oleh 

Vuforia SDK tidak harus berupa gambar hitam putih seperti barcode atau QR code, 

bisa berupa gambar atau benda. Vuforia SDK menggunakan algoritma yang rumit 

untuk mengenali dan melakukan tracking pada gambar (marker). 

Penelitian ini menggunakan marker sebagai penanda objek di dunia nyata. 

Marker dapat dikenali oleh kamera smartphone karena didukung oleh AR SDK 

(Software Development Kit). Pada aplikasi ini AR SDK yang digunakan adalah 

Vuforia. Software ini menggunakan kemampuan teknologi penglihatan komputer 

untuk mengenali dan melakukan tracking objek yang ditangkap oleh kamera. 

2.1.5 Model Problem-Based Learning 

Model Problem-Based Learning atau PBL merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Menurut 

Arends (2012) Problem-Based Learning adalah model pembelajaran dengan 

menghadapkan siswa pada masalah yang autentik dan menarik sehingga siswa 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, dan menemukan solusi dari masalah yang diberikan. 

Menurut Barrows and Hmelo-Silver (De Simone, 2014), PBL is learner 

centered pedagogical approach that affords learners (including prospective and 

certified teachers) opportunities to engage in goal directed inquiry. Learners work 

collaborately with others as they analyze complex and ill-defined problems. 
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PBL adalah pendekatan pedagogis yang berpusat pada peserta didik yang 

memberi kesempatan peserta didik (termasuk calon guru dan guru bersertifikasi) 

untuk terlibat dalam inkuiri yang diarahkan pada tujuan. Siswa bekerja secara 

kolaboratif dengan yang lain saat mereka menganalisis masalah yang rumit dan 

tidak jelas. 

Utecht (2003) mengemukakan bahwa “PBL helps students to take the 

knowledge they have, and apply it in a meaningful way to problems that can occur 

in real-life situation”. PBL membantu siswa untuk mengambil pengetahuan yang 

mereka miliki, dan menerapkan dengan cara yang berarti untuk masalah yang dapat 

terjadi dalam situasi kehidupan nyata. 

Menurut Winter (2001), In problem-based learning (PBL) courses, students 

work with classmates to solve complex and authentic problems that help develop 

content knowledge as well as problem-solving, reasoning, communication, and self-

assessment skills. Model PBL merupakan salah satu model yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, penalaran, komunikasi dan 

penilaian diri siswa. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa model PBL merupakan 

model yang dikembangkan dengan memberikan permasalahan kontekstual yang 

dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa dan menjadikan siswa berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Model Problem-Based Learning dapat digunakan 

sebagai sarana mengaplikasikan pengetahuan yang siswa miliki untuk memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memecahkan masalah matematika, 

siswa dituntut untuk memahami konsep yang ada terkait dengan masalah yang 

dihadapi (Rochmad, 2018). Karena itu, kegiatan belajar di kelas harus disusun 

untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah siswa (Wijayanti, 

2018). 

Menurut Sanjaya (2007) kelebihan model Problem-Based Learning (PBL) 

adalah sebagai berikut. 

a. Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

b. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siwa. 
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c. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami 

masalah dunia nyata. 

d. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

e. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

f. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan 

yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

g. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar. 

h. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna 

memecahkan masalah dunia nyata. 

Alan (2017) menjelaskan Problem-Based Learning (PBL) memiliki 

kelemahan sebagai berikut. 

a. Siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa 

enggan untuk mecoba. 

b. Keberhasilan model pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu 

persiapan. 

c. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha memecahkan masalah yang 

sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka 

pelajari. 

Menurut Arends (2012) model PBL memiliki 5 tahapan utama yaitu sebagai 

berikut. 

1. Fase 1: memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada pemecahan masalah yang 

dipilihnya. 

2. Fase 2: mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 

3. Fase 3: membantu investigasi mandiri dan kelompok 
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Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapat penjelasan dan pemecahan 

masalah. 

4. Fase 4: mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan exhibit 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya sesuai 

seperti laporan, video, dan model dan membantu mereka untuk berbagi 

tugas dengan temannya. 

5. Fase 5: menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 

2.1.6 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

Ketuntasan belajar merupakan pencapaian minimal yang ditetapkan oleh 

guru dalam tujuan pembelajaran pada setiap satuan pelajaran. Berdasarkan 

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan 

kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang 

mengacu pada standar kompetensi lulusan, dengan mempertimbangkan 

karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan 

pendidikan. Suatu kelas dinyatakan mencapai ketuntasan klasikal apabila jumlah 

siswa yang tuntas belajarnya mencapai sekurang-kurangnya 75% dari jumlah 

seluruh siswa dikelas tersebut. Dengan demikian, suatu kelas dikatakan tuntas 

secara klasikal tercapai jika sekurang-kurangnya 75% jumlah siswa dikelas tersebut 

mencapai KKM yang ditetapkan. KKM mata pelajaran matematika yang ditetapkan 

sekolah tempat penelitian adalah 70. 

2.1.7 Pembelajaran Matematika 

Belajar adalah proses yang penting bagi perubahan perilaku setiap orang 

dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Terdapat beberapa pandangan mengenai belajar. Menurut Rifa’i dan 

Anni (2015) belajar merupakan proses yang penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Menurut Slameto (2003) belajar merupakan suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 
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secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Terkait dengan belajar, kata belajar dan pembelajaran merupakan hal yang 

berbeda. Menurut Gagne (Rifa’i & Anni, 2015) pembelajaran merupakan 

serangkaian peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung 

proses internal belajar. Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang 

mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu 

memperoleh kemudahan (Rifa’i & Anni, 2015). Menurut Suyitno (2011) 

pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, kompetensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang beragam agar 

terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antar siswa. Siswa sejak 

sekolah dasar mulai dibekali dengan beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran 

matematika diberikan kepada siswa dengan kemampuan berpikir logis, kritis, 

analitis dan kreatif. Kemampuan tersebut diberikan bertujuan agar siswa dapat 

mempunyai kemampuan memperoleh dan mengelola informasi untuk bekal 

kehidupannya kelak. Menurut Hudoyo (Prasetya, 2015) pembelajaran matematika 

adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi 

yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di 

dalamnya. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran 

matematika merupakan proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan suasana 

lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar matematika, 

dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika. Pembelajaran 

matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari 

pengalaman tentang matematika. Menurut Suherman (2003) pembelajaran 

matematika disekolah erat kaitannya dengan sifat-sifat matematika yang abstrak, 

maka terdapat beberapa sifat atau karakteristik pembelajaran matematika sebagai 

berikut: (1) pembelajaran matematika adalah berjenjang; (2) pembelajaran 

matematika mengikuti metode spiral; (3) pembelajaran matematika menekankan 

pola pikir deduktif; (4) pembelajaran matematika mengikuti kebenaran konsistensi. 

Pembelajaran matematika tidak hanya menuntut peserta didik menunjukkan hasil 
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belajar yang baik tetapi menunjukkan proses konstruksi pengetahuan yang terjadi 

(Junita, 2016). 

2.1.8 Teori Belajar 

Terdapat beberapa pandangan tentang belajar yang telah disebutkan oleh 

beberapa ahli. Beberapa teori belajar yang mendukung penelitian ini sebagai 

berikut. 

2.1.8.1 Teori Belajar Vygotsky 

Lev Semenovich Vygotsky (Lestari & Yudhanegara, 2017) menyatakan 

bahwa peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan 

lingkungan sosial. Konstruktivisme ini oleh Vygotsky disebut konstruktivisme 

sosial (socio-constructivism). Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu 

Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. Vygotsky berpendapat 

bahwa pembelajaran terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menangani tugas–

tugas yang belum dipelajari, tetapi tugas–tugas itu masih berada dalam jangkauan 

kemampuan, atau tugas itu berada dalam zone of proximal development. Vygotsky 

(Rifa’i & Anni, 2015) mendefinisikan Zone of Proximal Development (ZPD) 

merupakan jarak antara taraf perkembangan aktual, seperti yang nampak dalam 

pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial, seperti 

yang ditunjukkan dalam pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa 

atau dengan bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih mampu. 

Jika terdapat tugas yang terlalu berat bagi siswa, diharapkan ada orang lain 

yang lebih mampu untuk membantu siswa tersebut dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan. Orang lain tersebut bisa guru atau bahkan teman sebaya yang dinilai 

lebih mumpuni terhadap materi yang diajarkan. Diharapkan setelah diberikan 

bantuan ini anak dalam melaksanakan tugas sudah mampu tanpa bantuan orang lain 

lagi. 

Pengaturan dan panduan atau bantuan yang diberikan oleh orang dewasa 

atau teman sebaya yang lebih mampu disebut scaffolding. Istilah ini juga 

dikemukakan oleh Bruner. Scaffolding merupakan pemberian bantuan (tuntunan) 

yang dapat mendukung siswa lebih kompeten dalam usahanya menyelesaikan tugas 

di daerah jangkauan kognitifnya. Scaffolding ini dapat berupa penyederhanaan 

tugas, memberikan petunjuk kecil mengenai apa yang harus dilakukan siswa, 
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pemberian model prosedur penyelesaian tugas, menunjukkan kepada siswa apa saja 

yang telah dilakukannya dengan baik, pemberitahuan kekeliruan yang dilakukan 

siswa dalam langkah pengerjaan tugas, dan menjaga agar rasa frustasi siswa masih 

berada pada tingkat yang masih dapat ditanggungnya. 

Teori Vygotsky memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu pada 

model Learning Cycle 5E. Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran yang 

berbasis konstruktivistik. Dengan kata lain model Learning Cycle 5E ini sejalan 

dengan teori belajar Vygotsky. Dalam pembelajaran Learning Cycle 5E yaitu, tahap 

exploration, pada tahap ini guru membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan 

dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang dipelajari. 

Kemudian dapat dilakukan melalui kegiatan observasi, bertanya, dan menyelidiki 

konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan. Pada tahap ini siswa 

diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa 

pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, melakukan, dan mencatat 

pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-kegiatan seperti praktikum dan telaah 

literatur. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator. Dengan adanya kelompok-

kelompok kecil tersebut diharapkan terjadi pertukaran informasi antar siswa 

sehingga zona perkembangan siswa dapat berkembang secara optimal. 

Dalam tahap explanation, didalamnya berisi ajakan atau dorongan terhadap 

siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka 

dapatkan ketika tahap eksplorasi dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. 

Selanjutnya, guru menjelaskan konsep dan definisi yang lebih formal untuk 

menghindari perbedaan konsep yang dipahami oleh siswa. Sesuai dengan ZPD yang 

dijelaskan di atas bahwa serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara 

sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih 

mampu. Dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam model Learning Cycle 5E yang 

sesuai dengan teori Vygotsky seperti diuraikan di atas, diharapkan kemampuan 

komunikasi matematik siswa akan menjadi lebih baik. 

2.1.8.2 Teori Belajar Bruner 

Menurut Bruner, sebagaimana dikutip oleh Asikin (2011), belajar 

merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-

hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya. Bruner juga 
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mengemukakan bahwa jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan, 

pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar pengetahuan itu 

dapat diinternalisasi dalam pikiran orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi 

secara sungguh-sungguh jika pengetahuan tersebut dipelajari dalam tiga tahap 

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

Pada tahap enaktif, anak-anak dalam belajarnya menggunakan manipulasi 

objek-objek secara langsung. Pada tahap ikonik, kegiatan anak-anak mulai 

menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek, tidak 

memanipulasi langsung objek-objek seperti dalam tahap enaktif, tetapi sudah dapat 

memanipulasi dengan menggunakan gambaran dari objek. Ketiga, tahap simbolik, 

merupakan tahap memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi ada 

kaitannya dengan objek-objek. Keterkaitan penelitian ini dengan teori belajar 

Bruner ialah terletak pada tahap-tahap dalam model Learning Cycle 5E. 

Pada tahap exploration dalam model Learning Cycle 5E berkaitan dengan 

tahap ikonik dalam teori Bruner. Dalam tahap ini siswa diberi kesempatan untuk 

menyelidiki lingkungan dimana salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan 

kegiatan observasi, bertanya, mencoba, maupun demonstrasi. Dalam melakukan 

penyelidikan ini, siswa dapat memanfaatkan gambaran dari objek, misalnya 

gambar-gambar yang dapat mendukung siswa dalam memahami pelajaran. 

Sedangkan tahap elaboration dalam model Learning Cycle 5E berkaitan dengan 

tahap simbolik dalam teori Bruner, dimana siswa menggunakan definisi, konsep 

dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam situasi baru. Dalam menggunakan 

definisi, konsep, dan keterampilan, siswa tidak lagi menggunakan bantuan objek, 

namun sudah dapat memanipulasi simbol-simbol secara langsung. 

2.1.8.3 Teori Belajar Piaget 

Piaget berpandangan bahwa pengetahuan dibentuk oleh siswa dalam 

berhadapan dengan lingkungan atau objek yang sedang dipelajarinya. Proses 

belajar harus membantu dan memungkinkan siswa untuk aktif mengkonstruksi 

pengetahuannya sendiri. Piaget meyakini bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan 

manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan pembelajaran. 

Menurut teori Piaget, setiap individu pada saat tumbuh mulai dari bayi yang 

baru dilahirkan sampai dewasa mengalami 4 tingkat perkembangan kognitif. Empat 
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tingkatan kognitif tersebut adalah: (1) sensori motor (usia 0-2 tahun); (2) pra 

operasional (usia 2-7 tahun); (3) operasional konkret (usia 7-11 tahun); dan (4) 

operasional formal (usia 11 tahun hingga dewasa). 

Berdasarkan tingkat perkembangan kognitif Piaget, siswa SMP dengan 

rentang usia 11-15 tahun berada pada taraf operasional formal. Pada usia ini, yang 

perlu dipertimbangkan adalah aspek-aspek perkembangan remaja. Khususnya, 

karena remaja mengalami tahap transisi dari penggunaan operasional konkret ke 

operasional formal dalam bernalar. Menurut Herpich (2018) teori Piaget 

berhubungan dengan Augmented Reality dimana AR dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan pemikiran formal melalui demonstrasi serta memungkinkan 

interaksi dengan media pembelajaran. Pada penelitian ini, teori belajar Jean Piaget 

mendasari penggunaan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan 

Augmented Reality, karena dalam proses pembelajarannya siswa menggunakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai sarana penemuan konsep dan rumus-rumus 

(formal), serta Augmented Reality untuk membantu dalam memahami materi 

keruangan yang ada dalam materi bangun ruang sisi datar, kemudian menggunakan 

hasil temuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Siswa diarahkan menuju ke 

tahap operasional formal namun dengan tahap operasional konkret sebagai 

pengantarnya. 

2.1.9 Materi Bangun Ruang Sisi Datar 

Materi pokok bangun ruang sisi datar dipelajarai siswa kelas VIII semester 

genap. Kompetensi dasar pada materi bangun ruang sisi datar yaitu: (1) 

membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, 

dan limas; (2) menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma dan limas), serta 

gabungannya. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas luas permukaan dan 

volume dari kubus dan balok sebagai fokus penelitian. 

2.1.9.1 Kubus 
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Gambar 2.2 di bawah ini menunjukkan sebuah bangun ruang tiga dimensi 

yang dibatasi oleh enam bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Bangun 

ruang tersebut dinamakan kubus. 

 

Misalkan, kamu ingin membuat kotak makanan berbentuk kubus dari 

selembar karton. Jika kotak makanan yang diinginkan memiliki panjang rusuk 8 

cm, berapa luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak makanan tersebut? 

Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara menghitung luas permukaan 

suatu kubus. 

 

Untuk mencari luas permukaan kubus seperti pada Gambar 2.3 di atas, 

berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut. Jika dilihat, 

jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen maka luas 

permukaannya sebagai berikut. 

Luas permukaan kubus = Luas jaring-jaring kubus 

    = 6 × (𝑠 × 𝑠) 

    = 6 × 𝑠2 

    = 6𝑠2 

Luas permukaan kubus = 6𝑠2 

Gambar 2.2 Kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 

Gambar 2.3 Kubus dan Jaring-jaring 
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Misalkan sebuah bak mandi yang berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 

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

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

volume bak mandi tersebut. 

 

 

Kubus pada Gambar 2.4 (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat 

kubus satuan pada Gambar 2.4 (b), diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, 

sedangkan untuk membuat kubus pada Gambar 2.4 (c), diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 

kubus satuan. Dengan demikian, volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan 

dengan cara mengalikan panjang rusuk tersebut sebanyak tiga kali. 

Volume kubus  = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk 

   = 𝑠 × 𝑠 × 𝑠 

   = 𝑠3 

Volume kubus  = 𝑠3 

2.1.9.2 Balok 

Bangun ruang ABCD.EFGH pada Gambar 2.5 di bawah ini memiliki tiga 

pasang sisi yang berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, setiap sisinya 

berbentuk persegi panjang. Bangun ruang ini disebut balok. 

Gambar 2.4 Kubus Satuan 
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Cara menghitung luas permukaan balok sama dengan cara menghitung luas 

permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas jaring jaringnya. 

 

Misalkan, rusuk-rusuk pada balok diberi nama p (panjang), l (lebar), dan t 

(tinggi) seperti pada Gambar 2.6 di atas. Dengan demikian luas permukaan balok 

sebagai berikut. 

Luas permukaan balok = Luas persegi panjang 1 + Luas persegi panjang 2 + 

Luas persegi panjang 3 + Luas persegi panjang 4 + 

Luas persegi panjang 5 + Luas persegi panjang 6 

   = (𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡) 

   = (𝑝 × 𝑙) + (𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡) 

   = 2(𝑝 × 𝑙) + 2(𝑙 × 𝑡) + 2(𝑝 × 𝑡) 

Gambar 2.5 Balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 

Gambar 2.6 Balok dan Jaring-jaring 
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   = 2{(𝑝 × 𝑙) + (𝑙 × 𝑡) + (𝑝 × 𝑡)} 

   = 2(𝑝𝑙 + 𝑙𝑡 + 𝑝𝑡) 

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

Cara perolehan rumus volume balok sama dengan kubus. Caranya dengan 

menentukan satu balok satuan yang dijadikan acuan untuk balok lain. 

 

Gambar diatas menunjukkan pembentukan berbagai balok dari balok 

satuan. Gambar 2.7 (a) adalah balok satuan. Untuk membuat balok seperti pada 

Gambar 2.7 (b), diperlukan 2 × 1 × 2 = 4 balok satuan, sedangkan untuk membuat 

balok seperti pada Gambar 2.7 (c) diperlukan 3 × 2 × 3 = 18 balok satuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan ukuran 

panjang, lebar dan tinggi balok tersebut. 

Volume balok = panjang × lebar × tinggi 

  = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada 

beberapa penelitian yang relevan dan dapat dijadikan bahan telaah oleh peneliti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2011) menyatakan bahwa kelas yang 

diajar dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E menghasilkan 

pemahaman konsep materi dimensi tiga yang lebih baik dibandingkan dengan kelas 

yang tidak menggunakan model Learning Cycle 5E. Kemudian, dari hasil penelitian 

Ayundhita (2014) diperoleh rata-rata kemampuan komunikasi matematis siswa 

kelas yang menggunakan model Learning Cycle 5E lebih baik daripada rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas yang menggunakan model time 

token. Hasil penelitian Sumarmi (2014) menunjukkan hasil yang sama yakni 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran melalui 

Gambar 2.7 Balok Satuan 
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Learning Cycle 5E lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran 

ekspositori. Ali Alshehri dari Najran University (2016) meneliti tentang dampak 

model Learning Cycle 5E terhadap pencapaian matematika siswa kelas lima 

sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Learning Cycle 5E 

sebagai model pembelajaran konstruktivisme telah dibuktikan dibeberapa 

penelitian lebih baik dari metode pembelajaran tradisional. Selain itu model 

Learning Cycle 5E dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Perbedaan dari peneliatian-penelitian sebelumnya yaitu peneliti 

mencoba menggunakan Augmented Reality sebagai media pembelajaran bantuan. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Tujuan mata pelajaran matematika bagi siswa adalah dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki siswa dalam matematika adalah kemampuan komunikasi matematik. 

Kemampuan komunikasi matematik yang baik akan mempermudah siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada. Terdapat komponen komunikasi 

(communication) dalam Principle and Standards for School Mathematics sebagai 

salah satu komponen standar proses selain problem solving, reason and proof, 

representation dan connection. Kemampuan komunikasi matematik diperlukan 

siswa untuk dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan matematis dari yang 

sifatnya abstrak menuju yang konkret sehingga mudah untuk dipahami. 

Kemampuan komunikasi matematik dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan 

komunikasi matematik lisan dan kemampuan komunikasi matematik tertulis. 

Model Learning Cycle 5E merupakan suatu model pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk membangun pemahamannya sendiri mengenai suatu konsep 

ilmu pengetahuan, mengembangkan, dan memperdalam pemahaman, serta 

menerapkan konsep tersebut dalam situasi yang baru. Learning Cycle 5E 

merupakan salah satu model pembelajaran yang mengupayakan siswa sebagai 

peserta didik yang aktif, karena kegiatan pembelajarannya dapat berpusat pada 

siswa (student centered). Learning Cycle 5E terdiri dari 5 tahap yaitu engagement, 

exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Rangkaian tahap-tahap 

tersebut tersusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran. 
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Tahap-tahap dalam model Learning Cycle 5E erat kaitannya dengan 

kemampuan komunikasi matematik. Tidak semua tahap ini berkaitan secara 

langsung, hanya tahap exploration dan tahap elaboration. Pada tahap exploration, 

siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki lingkungan dimana salah satu cara yang 

dapat dilakukan yaitu dengan kegiatan observasi, bertanya, mencoba, maupun 

demonstrasi. Dalam melakukan penyelidikan ini, siswa dapat memanfaatkan 

gambaran dari objek, misalnya gambar-gambar yang dapat mendukung siswa 

dalam memahami pelajaran. Kaitannya dengan tahap elaboration dalam model 

Learning Cycle 5E, siswa menggunakan definisi, konsep dan keterampilan yang 

telah dimilikinya dalam situasi baru. Dalam menggunakan definisi, konsep, dan 

keterampilan, siswa tidak lagi menggunakan bantuan objek, namun sudah dapat 

memanipulasi simbol-simbol secara langsung. Hal ini sejalan dengan teori belajar 

yang dikemukakan oleh Bruner yaitu ikonik yang berkaitan dengan tahap 

exploration dan simbolik yang berkaitan dengan tahap elaboration. 

Teori Vygotsky memiliki keterkaitan dengan model Learning Cycle 5E. 

Tahap exploration, pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk 

menguji prediksi, melakukan, dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui 

kegiatan-kegiatan seperti praktikum dan telaah literatur. Tahap explanation, yaitu 

saat guru menjelaskan konsep dan definisi yang lebih formal untuk menghindari 

perbedaan konsep yang dipahami oleh siswa. Serangkaian tugas yang terlalu sulit 

dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa 

atau anak yang lebih mampu (Scaffolding). Orang dewasa yang dimaksud adalah 

guru. 

Dari uraian di atas, dibutuhkan suatu media yang dapat membantu siswa 

dalam membangun pengetahuannya sendiri. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

merupakan sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukkan kemampuan dasar sesuai 

indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. LKS sangat diperlukan 

untuk menunjang tahap-tahap kegiatan yang terdapat dalam model Learning Cycle 

5E. Masalah yang ditemukan dalam bentuk LKS akan lebih memudahkan peserta 

didik dalam memecahkan setiap masalah yang diberikan. Permasalahan nyata yang 
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diberikan pada awal pembelajaran membuat peserta didik tertantang untuk segera 

memecahkan masalah, sehingga peserta didik akan menggali pengetahuannya 

untuk memecahkan masalah yang diberikan. Hal ini sejalan dengan model Learning 

Cycle 5E tahap exploration yaitu mengeksplorasi materi seluas-luasnya. Akan 

tetapi, LKS biasa saja belum cukup untuk merepresentasikan materi bangun ruang 

sisi datar yang termasuk objek tiga dimensi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

media yang dapat memudahkan siswa dalam merepresentasikan objek tiga dimensi. 

Augmented Reality (AR) dapat diartikan sebagai teknologi yang 

menggabungkan antara benda maya dua dimensi atau tiga dimensi kedalam sebuah 

lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda maya tersebut secara 

real-time. Teknologi Augmented Reality sangat dibutuhkan untuk mengubah objek 

dua dimensi pada kertas menjadi tiga dimensi yang tampak nyata seperti berada di 

sekitar kita, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi keruangan. Hal 

ini juga sejalan dengan tingkat perkembangan kognitif Piaget, karena siswa SMP 

mempunyai rentang usia 11-15 tahun dan berada pada taraf operasional formal 

namun dengan tahap operasional konkret sebagai pengantarnya. 

Berdasarkan uraian di atas, karena model Learning Cycle 5E memberikan 

kesempatan siswa untuk dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik 

dalam tahap-tahapnya dan teori belajar Bruner dan Vygotsky juga mendukung 

perkembangan kemampuan komunikasi matematik melalui tahap-tahap pada model 

Learning Cycle 5E, maka diambil hipotesis bahwa kemampuan komunikasi 

matematik siswa dengan penerapan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS 

berbantuan Augmented Reality mencapai ketuntasan, dan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik siswa dengan penerapan model Learning Cycle 5E 

menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality lebih baik daripada rata-rata 

kemampuan komunikasi matematik siswa pada kelas PBL. 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir diatas, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan komunikasi matematik siswa dengan penerapan model Learning 

Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality mencapai 

ketuntasan klasikal. 

2. Rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa dengan penerapan model 

Learning Cycle 5E menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality lebih 

baik daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa pada kelas 

PBL.  

Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa 

Model Learning Cyle 5E Model PBL 

engagement 

exploration 

explanation 

elaboration 

evaluation 

Teori Belajar 

Bruner 

Teori Belajar 

Vygotsky 

Orientasi 

Organisasikan 

Penyelidikan 

Presentasikan 

Evaluasi 

1. Kemampuan komunikasi matematik siswa dengan 

penerapan model Learning Cycle 5E menggunakan LKS 

berbantuan Augmented Reality mencapai ketuntasan 

klasikal. 

2. Rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa 

dengan penerapan model Learning Cycle 5E 

menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality lebih 

baik daripada rata-rata kemampuan komunikasi 

matematik siswa pada kelas PBL. 

Gambar 2.8 Skema Kerangka Berpikir 

LKS 

Augmented 

Reality 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Desain Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quantitative methods 

atau penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan inkuiri yang 

berguna untuk mendeskripsikan tren dan menjelaskan hubungan antar variabel yang 

ditemukan dalam literatur (Creswell, 2014). 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah experimental designs. 

Experimental design (juga disebut studi intervensi atau studi perbandingan 

kelompok) merupakan prosedur dalam penelitian kuantitatif dimana peneliti 

menentukan apakah suatu kegiatan atau bahan membuat perbedaan dalam hasil bagi 

peserta didik (Creswell, 2014). 

Terdapat tiga jenis experimental designs yaitu true-experiment, quasi-

experiment dan factorial design (Creswell, 2014). Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah quasi-experiment dengan bentuk the nonequivalent control 

group design. Quasi-experiment adalah jenis experimental design dimana peneliti 

menggunakan kelompok-kelompok yang sudah terbentuk secara alamiah dan 

masing-masing partisipan tidak ditugaskan secara acak (Creswell, 2014). Pada 

penelitian ini dipilih dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen dalam penelitian ini adalah kelompok yang diberikan perlakuan 

pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E, sedangkan kelas kontrol adalah 

kelompok yang diberikan perlakuan pembelajaran dengan model Problem-Based 

Learning. Setelah diberikan perlakuan di kedua kelompok tersebut, langkah 

berikutnya adalah pemberian tes kemampuan komunikasi matematik (posttest). 

Desain pada penelitian kuantitatif ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1. Desain Penelitian Kuantitatif 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen 𝑂1 X 𝑂2 

Kontrol 𝑂1 C 𝑂2 
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Keterangan: 

X : perlakuan yang diberikan 

C : kontrol terhadap perlakuan 

𝑂1 : pretest (sebelum diberi perlakuan) 

𝑂2 : posttest (sesudah diberi perlakuan) 

3.2 Latar Penelitian  

3.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2020 di SMP 

Negeri 8 Semarang yang beralamatkan di Jalan Cinde Raya Barat No 18, Jomblang, 

Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 8 

Semarang Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar 256 siswa. Pengambilan sampel 

penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada teknik cluster random sampling 

yaitu terdiri dari 32 siswa kelas VIII C dan 32 siswa kelas VIII D. Kelas dengan 

pembelajaran Learning Cycle 5E sebagai kelas eksperimen dan kelas dengan 

pembelajaran Problem Based Learning sebagai kelas kontrol. 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu varabel bebas atau variabel 

independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah model Learning Cycle 5E dan model PBL (Problem Based 

Learning). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan komunikasi 

matematik. 

3.4 Metode pengumpulan data  

Sumber data menurut pengumpulan data dibagi menjadi sumber primer dan 

sumber sekunder. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber 

data primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah metode tes. 

3.4.1 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan berpikir 

matematis siswa yang berbentuk uraian. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pemberian tes kemampuan komunikasi matematik setelah dilakukan 
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pembelajaran. Sebelum tes diberikan, terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji 

coba untuk mengetahui tingkat kesukaran, daya beda, validitas, dan reliabilitas butir 

soal tes. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data dengan cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen kemampuan komunikasi matematik. 

3.5.1 Instrumen Kemampuan Komunikasi Matematik 

Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat 

untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Dalam pembelajaran 

objek ini bisa berupa kecakapan siswa, minat, motivasi dan sebagainya. Tes 

dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan dengan tujuan untuk mengukur 

tingkat kemampuan seseorang dan bersifat hard skills. Tes dalam penelitian ini 

adalah instrumen berupa seperangkat soal/pertanyaan untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematik siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Instrumen tes 

kemampuan komunikasi matematik berupa tes berbentuk uraian. 

Sebelum melaksanakan tes kemampuan komunikasi matematik, maka 

dilaksanakan tes uji coba terlebih dahulu pada kelas uji coba. Setelah dilakukan uji 

coba hasilnya akan dianalisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran dan daya 

pembeda butir soal. Analisis butir tes ini dapat membantu mengetahui butir mana 

yang telah memenuhi syarat serta membantu memperoleh gambaran keadaan butir 

tes yang disusun. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan populasi, yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang tahun 

pelajaran 2019/2020. 

2. Mengambil data nilai Penilaian Akhir Semester (PAS) ganjil matematika 

siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang tahun pelajaran 2019/2020 

sebagai data dokumentasi untuk pengambilan sampel. 
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3. Menguji normalitas, homogenitas, dan kesamaan rata-rata nilai Penilaian 

Akhir Semester (PAS). 

4. Menentukan kelas eksperimen, kelas kontrol, dan kelas uji coba. 

5. Menganalisis nilai pretest yaitu nilai Penilaian Akhir Semester (PAS) kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

6. Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan. 

7. Merancang media pembelajaran. 

8. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model Learning Cycle 5E 

menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality di kelas eksperimen dan 

menggunakan model Problem-Based Learning di kelas kontrol. 

9. Melaksanakan uji coba instrumen kemampuan komunikasi matematik di 

kelas uji coba. 

10. Menganalisis data hasil uji coba instrumen kemampuan komunikasi 

matematik untuk mengetahui validitas butir soal, reliabilitas tes, taraf 

kesukaran butir soal, dan daya pembeda butir soal. 

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

digunakan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

12. Melaksanakan tes kemampuan komunikasi matematik di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

13. Mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. 

14. Menyusun laporan hasil penelitian. 

3.7 Analisis Instrumen 

3.7.1 Validitas  

Validitas instrumen merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk 

mengukur sesuatu yang harus diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah validitas konstruk dan isi serta validitas empiris. 

a. Validitas Konstruk dan Isi 

Untuk menguji validitas konstruk, dapat digunakan pendapat dari ahli 

(judgment expert). Dalam hal ini setelah instumen dikonstruksi tentang aspek-

aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya 

dikonsultasikan dengan ahli. Menurut Lestari dan Yudhanegara (2017), validitas 
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isi merupakan ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang akan 

diteliti. 

b. Validitas Empiris 

Menurut Lesatri & Yudhanegara (2017), validitas empiris adalah validitas 

yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan yang bersifat empirik dan 

ditinjau berdasarkan kriteria tertentu.  Kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya 

validitas instrumen penelitian dinyatakan dengan koefisien korelasi yang diperoleh 

melalui perhitungan. Pada penelitian ini, rumus yang digunakan adalah rumus yang 

dikembangkan oleh Karl Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi product 

moment, sebagai berikut.  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2
] ∙ [𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2

]

 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 : koefisien korelasi antara skor butir soal (𝑋) dan total skor (𝑌) 

𝑁 : banyaknya subjek 

X : skor butir soal atau skor item pernyataan/pertanyaan 

Y : total skor 

Tolak ukur untuk mengintepretasikan derajat validitas instrumen ditentukan 

berdasarkan kriteria menurut Guilford dalam Lestari & Yudhanegara (2017) 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Tabel Kriteria Menurut Guilford 

Koefisien Korelasi Korelasi Intepretasi 

𝟎, 𝟗𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 Sangat tinggi Sangat tepat/sangat baik 

𝟎, 𝟕𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟗𝟎 Tinggi Tepat/baik 

𝟎, 𝟒𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟕𝟎 Sedang Cukup tepat/cukup baik 

𝟎, 𝟐𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟒𝟎 Rendah Tidak tepat/buruk 

𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟐𝟎 Sangat rendah Sangat tidak tepat/sangat buruk 

 

 Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Setelah 

diperoleh hasil perhitungan 𝑟𝑋𝑌, kemudian dibandingan dengan tabel r product 

moment dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Jika 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item tersebut 
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valid. Hasil analisis uji coba tes kemampuan komunikasi matematik diperoleh 6 

soal valid Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2e. 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas tes merupakan ketetapan suatu tes apabila diberikan pada subjek 

yang sama. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi 

jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Reliability means that scores 

from an instrument are stable and consistent. Scores should be nearly the same 

when researchers administer the instrument multiple times at different times. Also, 

scores need to be consistent (Creswell, 2014). Untuk mengetahui reliabilitas tes 

digunakan rumus sebagai berikut. 

𝑟 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ) 

 

Keterangan: 

𝑟 : reliabilitas yang akan dicari 

𝑛 : banyak butir soal 

∑ 𝜎𝑏
2 : jumlah varians skor tiap – tiap butir soal 

𝜎𝑡
2 : varians skor total 

Tolak ukur untuk mengintepretasikan derajat reliabilitas instrumen 

ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford dalam Lestari & Yudhanegara 

(2017) sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Tabel Klasifikasi Menurut Guilford 

Koefisien Korelasi Korelasi Intepretasi Validitas 

𝟎, 𝟗𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 Sangat tinggi Sangat tepat/sangat baik 

𝟎, 𝟕𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟗𝟎 Tinggi Tepat/baik 

𝟎, 𝟒𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟕𝟎 Sedang Cukup tepat/cukup baik 

𝟎, 𝟐𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟒𝟎 Rendah Tidak tepat/tidak baik 

𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟐𝟎 Sangat rendah Sangat tidak tepat/sangat buruk 
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 Hasil perhitungan r kemudian dibandingkan dengan tabel r product moment 

dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Jika 𝑟 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal yang diujikan reliabel. 

Hasil analisis uji coba tes kemampuan komunikasi matematik diperoleh nilai 𝑟 

sebesar 0,913. Karena 𝑟 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka soal yang diujikan reliabel Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2f. 

3.7.3 Daya Pembeda 

Menurut Lesatri & Yudhanegara (2017), daya pembeda soal merupakan 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi 

dengan siswa yang berkemampuan rendah. Semakin tinggi koefisien daya pembeda 

suatu butir soal, semakin mampu butir soal tersebut membedakan antara siswa yang 

menguasai kompetensi dengan siswa yang kurang mampu menguasai kompetensi. 

Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks daya pembeda 

(item discrimination), disingkat DP. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠
 

 

Keterangan: 

DP   : indeks daya pembeda butir soal 

�̅�𝐴   : rata – rata kelompok atas 

�̅�𝐵   : rata – rata kelompok bawah 

Skor Maks : skor maksimum 

Untuk kriteria penentuan jenis daya pembeda dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.4 Tabel Kriteria Penentuan Daya Pembeda 

Interval D Kriteria 

𝟎, 𝟕𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 Sangat baik 

𝟎, 𝟒𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎, 𝟕𝟎 Baik 

𝟎, 𝟐𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎, 𝟒𝟎 Cukup 

𝟎, 𝟎𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎, 𝟐𝟎 Buruk 

              𝑫𝑷 ≤ 𝟎, 𝟎𝟎 Sangat buruk 
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Berdasarkan analisis uji coba tes kemampuan komunikasi matematik, 

diperoleh 6 butir soal mempunyai kriteria cukup. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 2g. 

3.7.4 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Menurut Lestari & Yudhanegara (2017), tingkat kesukaran adalah suatu 

bilangan yang menyatakan derajat kesukaran suatu butir soal. Tingkat kesukaran 

soal merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan 

tertentu yang ditanyakan sebagai indeks. Semakin besar nilai indeks tingkat 

kesukaran maka soal tersebut semakin mudah. Uji tingkat kesukaran digunakan 

untuk mengetahui tingkat kesukaran pada soal tes kemampuan komunikasi 

matematik. Untuk menentukan tingkat kesukaran soal maka dapat digunakan rumus 

berikut. 

 

𝑇𝐾 =
�̅�

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

TK   : tingkat kesukaran butir soal 

�̅�   : rata – rata skor jawaban siswa pada suatu butir soal 

𝑆𝑀𝐼   : skor maksimum ideal, yaitu skor maksimum yang akan diperoleh  

siswa jika menjawab butir soal tersebut dengan tepat (sempurna)  

Berikut ini kriteria tingkat kesukaran soal. 

Tabel 3.5 Tabel Kriteria Tingkat Kesukaran 

Kriteria tingkat kesukaran soal Kategori 

𝑻𝑲 = 𝟎, 𝟎𝟎 Terlalu sukar 

𝟎, 𝟎𝟎 < 𝑻𝑲 ≤ 𝟎, 𝟑𝟎 Sukar 

𝟎, 𝟑𝟎 < 𝑻𝑲 ≤ 𝟎𝟕𝟎 Sedang 

𝟎, 𝟕𝟎 < 𝑻𝑲 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 Mudah 

             𝑻𝑲 = 𝟏, 𝟎𝟎 Terlalu mudah 

 

Berdasarkan analisis uji coba tes kemampuan komunikasi matematik, dari 

6 butir soal diperoleh butir soal nomor 2, 3, 4 dan 5 tergolong soal yang sedang, 
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butir soal nomor 1 dan 6, tergolong soal yang mudah. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 2h. 

 Berdasarkan analisis instrumen tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa keenam butir soal dapat dipakai. Rekapitulasi selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 2i. 

3.7.5 Penentuan Instrumen Tes 

Berikut ini adalah tahap – tahap penentuan instrumen tes. 

3.7.5.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap ini menyiapkan materi yang digunakan yaitu materi Bangun 

Ruang Sisi Datar pada siswa SMP Negeri 8 Semarang semester genap. Jenis tes 

yang digunakan adalah tes uraian. Urutan penyusunan instrumen tes dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Menentukan batasan materi yang akan diujikan 

2) Menentukan tipe soal 

3) Menentukan banyak butir soal 

4) Menentukan alokasi waktu pengerjaan soal 

5) Membuat kisi-kisi soal 

6) Menyusun butir soal dengan memperhatikan kaidah penyusunan butir soal 

7) Menyusun kriteria penilaian  

8) Review serta revisi soal. 

3.7.5.2 Tahap Uji Coba Soal 

Setelah perangkat tes dibuat, selanjutnya tes tersebut diujicobakan pada 

kelas uji coba. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui kriteria validitas, 

reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda untuk selanjutnya berguna untuk 

perbaikan pada setiap butir soal.  

3.7.5.3 Tahap Pelaksanaan 

Tes ini dapat diberikan setelah diketahui kriteria validitas, reliabilitas, taraf 

kesukaran, dan daya pembeda dari soal. Kemudian soal diperbaiki jika diperlukan 

perbaikan. Kemudian dilaksanakan tes kemampuan komunikasi matematik pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.8 Analisis Data Penelitian 



48 
 

 
 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian. Hasil 

analisis data ini akan digunakan sebagai dasar dalam penarikan simpulan. Teknik 

analisis dalam peneliatian ini yaitu analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif 

yaitu analisis data tes kemampuan komunikasi matematik. 

3.8.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.8.1.1 Analisis Data PAS  

Pada penelitian ini, analisis data Penilaian Akhir Semester (PAS) Gasal 

kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang yang meliputi uji homogenitas populasi 

digunakan untuk menentukan sampel, sedangkan uji normalitas data awal kelas 

eksperimen dan kontrol, serta uji kesamaan rata-rata kelas eksperimen dan kontrol 

sebagai analisis hasil pretest. 

a. Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa data 

penelitian berawal dari kondisi yang homogen (sama). Uji homogenitas ini 

dilakukan untuk menentukan statistik t yang akan digunakan dalam pengujian 

hipotesis. 

1) Hipotesis 

𝐻0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = ⋯ = 𝜎8
2 (data homogen) 

𝐻1 : Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku (data tidak 

homogen) 

Kriteria yang digunakan : 𝐻0 diterima jika 𝑆𝑖𝑔. > 0,05. 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan dengan menggunakan software IBM SPSS 

Statistics 20. 

Tabel 3.6 Tabel Test of Homogenity 

df1 df2 Sig. 

7 248 0,069 

 

Berdasarkan pada tabel Tests of Homogenity, memiliki 𝑠𝑖𝑔 = 0,069 >

𝑎(0,05), maka 𝐻0 diterima. Kesimpulannya data homogen atau populasi 

mempunyai varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 1c. 

b. Uji Normalitas 
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji 

adalah sebagai berikut. 

𝐻𝑜 ∶ populasi berdistribusi normal (data awal berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal) 

𝐻1 ∶ populasi tidak berdistribusi normal (data awal berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal) 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data menggunakan uji Shapiro-Wilk 

dengan bantuan software IBM SPSS. Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika 

nilai sig pada tabel Test of Normality kolom Shapiro-Wilk > level of significant 

(0,05). 

Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan SPSS, diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.7 Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kontrol 

df Sig. 

64 0,180 

 

Berdasarkan uji Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi = 0,180 > 0,05, maka 

𝐻𝑜 diterima. Artinya data awal kelas eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1b. 

c. Uji Kesamaan Rata-rata  

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk melihat apakah kemampuan awal 

kelas eksperimen dan kontrol sama atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji sebagai 

berikut. 

𝐻𝑜 ∶  𝜇1 = 𝜇2  (rata-rata data awal kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol)  

𝐻1 ∶  𝜇1 ≠ 𝜇2 (rata-rata data awal kelas eksperimen tidak sama dengan kelas 

kontrol) 

Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan SPSS dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Klik variable view di bagian pojok kiri bawah. 
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2. Pada bagian Name, berilah nama variabel pertama dengan nilai dan variabel 

kedua dengan kelas. Pada bagian Decimals, diberi angka 0 (pembulatan). 

Sedangkan pada bagian kelas diberi label 1 untuk kelas eksperimen dan label 

2 untuk kelas kontrol. 

3. Klik Data View. Masukkan nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

kolom nilai. Pada kolom kelas, masukkan angka 1 untuk nilai kelas 

eksperimen dan angka 2 untuk nilai kelas kontrol. 

4. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, pilih Independent-Sample T Test. 

Masukkan variabel nilai ke kotak Test Variable(s) dan variabel kelas ke 

kotak Grouping Variable. 

5. Klik Define Group. Isikan 1 untuk kolom Group 1 dan 2 untuk kolom Group 

2, kemudian klik Continue. 

6. Klik Options, kemudian isi 95% pada Confidence Interval. 

7. Klik Continue lalu OK. 

Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika nilai signifikansi lebih dari 5%. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 3.8 Uji Perbedaan Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kontrol 

df Sig. 

62 0,054 

 

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,054 > 0,05, maka 𝐻𝑜 diterima. 

Artinya rata-rata data awal kelas eksperimen sama dengan kelas kontrol. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1d. 

3.8.1.2 Analisis Data Kemampuan Komunikasi Matematik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik. Data penelitian ini adalah data hasil tes kemampuan komunikasi 

matematik siswa. Data tersebut diuji normalitasnya. Untuk menguji normalitas 

sampel yang diperoleh digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro Wilk 

dengan menggunakan software SPSS.  
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Langkah-langkah uji normalitas dengan menggunakan SPSS adalah sebagai 

berikut.  

1) Menentukan rumusan hipotesis yaitu: 

𝐻𝑜 ∶ populasi berdistribusi normal 

𝐻1 ∶ populasi tidak berdistribusi normal 

2) Menentukan taraf signifikansi yaitu 5%. 

3) Menginput data kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam satu kolom. 

4) Klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian klik Explore.   

5) Masukkan data kelas eksperimen dan kelas kontrol ke kolom Dependent 

List. 

6) Klik Plots, kemudian klik Normality plots with test, lalu klik OK. 

7) Membaca nilai signifikansi pada output SPSS. Terima 𝐻0 jika nilai 

signifikansi lebih dari 5%.  

8) Menarik kesimpulan, jika 𝐻0 diterima, maka populasi berdistribusi normal. 

(Hendikawati, 2015). 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperleh asumsi bahwa data penelitian 

berawal dari kondisi yang homogen (sama). Uji homogenitas ini dilakukan untuk 

menentukan statistik t yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

homogenitas menggunakan uji F. 

1) Hipotesis 

𝐻𝑜 ∶  𝜎1 = 𝜎2 (varians kedua kelompok sampel sama/homogen) 

𝐻1 ∶  𝜎1 ≠ 𝜎2 (varians kedua kelompok sampel tidak sama/heterogen) 

2) Rumus yang digunakan adalah rumus F, yaitu 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑠𝑐𝑖𝑙
 (Sudjana, 2005) 

Keterangan: 

𝜎1 = varians kelas eksperimen 

𝜎2 = varians kelas kontrol 

𝑣1 = 𝑛1 − 1 = dk pembilang 

𝑣2 = 𝑛2 − 1 = dk penyebut 



52 
 

 
 

3) Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹1

2
𝛼(𝑣1,𝑣2)

 dengan 

taraf signifikansi 5% (Sudjana, 2005). 

4) Menarik kesimpulan, jika 𝐻0 diterima, maka data kelas eksperimen dan 

kontrol homogen (Hendikawati, 2015). 

c. Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Klasikal) 

Uji ketuntasan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan model Learning Cycle 5E 

pada materi Bangun Ruang Sisi Datar mencapai ketuntasan klasikal. Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Negeri 8 Semarang untuk mata pelajaran 

matematika adalah 70. Sementara kriteria ketuntasan klasikal yaitu persentase 

siswa yang mencapai ketuntasan individual minimal sebesar 75%. 

1) Hipotesis Pengujian 

𝐻0 ∶ 𝜋 ≤  0,745 (persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

nilai ≥ 70 belum mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

𝐻1 ∶ 𝜋 > 0,745 (persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

nilai ≥ 70 mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

2) Taraf signifikansi 𝛼 = 5% 

3) Kriteria Pengujian 

Dengan uji proporsi pihak kiri dengan taraf signifikan 5% kriteria tolak 𝐻0 

jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < −𝑧1

2
−𝛼

 dimana −𝑧1

2
−𝛼

 didapat dari daftar normal baku. 

(Sudjana, 2005) 

4) Statistik hitung berdasarkan data penelitian yang diambil 

Rumus yang digunakan: 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0
(1 − 𝜋0)

𝑛

 

 

Keterangan: 

𝑥 : banyaknya siswa yang tuntas belajar 

𝜋0 : proporsi yang diharapkan 

𝑛 : banyaknya siswa 

5) Menarik kesimpulan. 
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d. Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan Rata-Rata) 

Uji hipotesis 2 adalah adalah rata-rata kemampuan komunikasi matematik 

siswa dengan model Learning Cycle 5E lebih tinggi dari rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik siswa dengan model Problem-Based Learning. 

1) Hipotesis Pengujian 

𝐻𝑜 ∶  𝜇1 ≤ 𝜇2 (kemampuan komunikasi matematik siswa kelas eksperimen 

tidak lebih baik dari kelas kontrol)  

𝐻1 ∶  𝜇1 > 𝜇2 (kemampuan komunikasi matematik siswa kelas eksperimen 

lebih baik dari kelas kontrol) 

2) Taraf signifikansi 𝛼 = 5% 

3) Kriteria Pengujian 

Jika 𝜎1 = 𝜎2, maka kriteria pengujian 𝐻0 diterima jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡1−𝛼 dan 

tolak 𝐻0 jika t mempunyai nilai yang lain. Derajat kebebasan (𝑑𝑘) = (𝑛1 +

𝑛2 − 2) (Hendikawati, 2015). 

Jika 𝜎1 ≠ 𝜎2, maka kriteria pengujian 𝐻0 diterima jika −
𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
< 𝑡′ <

𝑤1𝑡1+𝑤2𝑡2

𝑤1+𝑤2
 dan tolak 𝐻0 jika t mempunyai nilai yang lain. Dengan 𝑤1 =

𝑠1
2

𝑛1
, 

𝑤2 =
𝑠2

2

𝑛2
, jika 𝑡1 = 𝑡

(1−
1

2
𝛼)(𝑛1−1)

 dan 𝑡2 = 𝑡
(1−

1

2
𝛼)(𝑛2−1)

. Derajat kebebasan 

masing-masing t adalah (𝑛1 − 1) dan (𝑛2 − 1) dengan peluang (1 −
1

2
𝛼) 

(Hendikawati, 2015). 

4) Statistik hitung berdasarkan data penelitian yang diambil 

Rumus yanng digunakan jika 𝜎1 = 𝜎2 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Rumus yanng digunakan jika 𝜎1 ≠ 𝜎2 

𝑡′ =
�̅�1 − �̅�2

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
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Keterangan: 

𝑠2 : varians gabungan 

𝑠1
2 : varians kelas eksperimen 

𝑠2
2 : varians kelas kontrol 

�̅�1 : rata-rata kelas eksperimen 

�̅�2 : rata-rata kelas kontrol 

𝑛1 : jumlah siswa kelas eksperimen 

𝑛2 : jumlah siswa kelas kontrol 

5) Menarik kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Semarang yang beralamatkan 

di Jalan Cinde Raya Barat No. 18, Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa 

Tengah pada tanggal 10 Februari 2020 s.d 28 Februari 2020. Pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan pada dua kelas sampel. Perlakuan yang diberikan pada 

kelas eksperimen yaitu menerapkan pembelajaran dengan model Learning Cycle 

5E, sedangkan pada kelas kontrol yaitu menerapkan pembelajaran dengan model 

PBL. Banyaknya pertemuan dalam kelas dengan model Learning Cycle 5E dan 

dengan model PBL masing-masing lima kali pertemuan, dengan rincian empat kali 

pelaksanaan pembelajaran dan satu kali pertemuan tes kemampuan komunikasi 

matematik. Kelas dengan model Learning Cycle 5E dan kelas dengan model PBL 

diberi perlakuan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun. 

Adapun rincian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan disajikan dalam Tabel 

4.1. 

Tabel 4.1 Rincian Kegiatan Pembelajaran 

No 
Pertemuan 

ke- 
Materi 

Waktu 

Learning Cycle 

5E 
PBL 

1.  1 Luas permukaan kubus 12 Februari 

2020 

10 Februari 

2020 

2. 2 Luas pemukaan balok 13 Februari 

2020 

13 Februari 

2020 

3. 3 Volume kubus 19 Februari 

2020 

17 Februari 

2020 

4. 4 Volume balok 20 Februari 

2020 

20 Februari 

2020 
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 Sebelum tes komunikasi matematik diberikan pada kelas dengan model 

Learning Cycle 5E dan kelas dengan model PBL, terlebih dahulu dilaksanakan uji 

coba soal dengan materi luas dan volume bangun ruang sisi datar (kubus dan balok). 

Soal-soal yang diberikan adalah soal-soal untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematik yang berbentuk uraian. Tes uji coba soal diberikan pada kelas VIII H. 

Setelah dilakukan tes uji coba, peneliti melakukan kegiatan analisis soal uji coba 

meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

4.1.1 Kemampuan Komunikasi Matematik 

 Setelah melaksanakan pembelajaran dan melakukan tes kemampuan 

komunikasi matematik pada siswa diperoleh data kemampuan komunikasi 

matematik kelas dengan model Learning Cycle 5E dan kelas dengan model PBL. 

Pada kelas dengan model Learning Cycle 5E dan kelas dengan model PBL memiliki 

jumlah siswa yang sama yaitu 32 siswa. 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

a. Uji Normalitas Kelas Learning Cycle 5E 

 Uji Normalitas kelas Learning Cycle 5E digunakan sebagai syarat uji 

ketuntasan klasikal kelas Learning Cycle 5E. Sebelum menentukan analisis statistik 

yang sesuai, data terlebih dahulu diuji normalitasnya. Jika data berdistribusi normal 

maka analisis statistiknya menggunakan analisis statistik parametrik, sebaliknya 

jika data tidak berdistribusi normal maka analisis statistiknya menggunakan analisis 

statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, uji normalitas data dengan 

menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 20. 

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: populasi berdistribusi normal (data hasil tes kemampuan komunikasi matematik 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal) 

𝐻1: populasi tidak berdistribusi normal (data hasil tes kemampuan komunikasi 

matematik berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal) 
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Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. > 0,05. Hasil 

output uji normalitas data hasil tes kemampuan komunikasi matematik kelas 

Learning Cycle 5E yaitu memiliki 𝑆𝑖𝑔. = 0,663 > 𝛼(0,05), maka 𝐻0 diterima. 

Kesimpulannya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

b. Uji Normalitas Data Gabungan 

Uji Normalitas data gabungan digunakan sebagai syarat uji perbedaan rata-

rata kelas Learning Cycle 5E dan kelas PBL. Sebelum menentukan analisis statistik 

yang sesuai, data terlebih dahulu diuji normalitasnya. Jika data berdistribusi normal 

maka analisis statistiknya menggunakan analisis statistik parametrik, sebaliknya 

jika data tidak berdistribusi normal maka analisis statistiknya menggunakan analisis 

statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, uji normalitas data gabungan kedua 

kelas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan software IBM SPSS 

Statistics 20. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: populasi berdistribusi normal  

𝐻1: populasi tidak berdistribusi normal 

Kriteria dalam uji normalitas ini adalah terima 𝐻0 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. > 0,05. Hasil 

output uji normalitas data gabungan kelas Learning Cycle 5E dan kelas PBL 

memiliki 𝑆𝑖𝑔. = 0,207 > 𝛼(0,05), maka 𝐻0 diterima. Kesimpulannya data berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal.  

4.1.1.2 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelas 

mempunyai varians yang sama (homogen). Pada penelitian ini, uji homogenitas 

menggunakan uji Levene dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 20. 

Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜎1 = 𝜎2(varians kedua kelompok sampel sama/homogen) 

𝐻1: 𝜎1 ≠ 𝜎2(varians kedua kelompok sampel tidak sama/heterogen) 
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Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻𝑜 jika nilai 𝑆𝑖𝑔. > 0,05. Hasil output uji 

homogenitas memiliki nilai 𝑆𝑖𝑔. = 0,203 > 0,05, maka Ho diterima. Artinya 

varians kedua kelompok sampel sama/homogen. 

4.1.1.3 Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Klasikal) 

 Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk mengetahui apakah persentase 

ketuntasan siswa pada kelas Learning Cycle 5E mencapai persentase yang 

ditetapkan yaitu minimal 75% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan 70. Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜋 ≤ 0,745 (persentase siswa pada kelas Learning Cycle 5E yang memperoleh 

nilai ≥ 70 belum mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

𝐻1: 𝜋 > 0,745 (persentase siswa pada kelas Learning Cycle 5E yang memperoleh 

nilai ≥ 70 sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

 Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑍1

2
−𝛼

. Statistika 

hitung berdasarkan data penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut. 

𝑧 =  

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

=  

29
32 − 0,745

√0,745(1 − 0,745)
32

= 2,092 

Dari perhitungan tersebut diperoleh 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,092. Nilai 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝛼 = 5% 

adalah 1,64. Karena 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,092 > 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64, maka 𝐻0 ditolak. Hal ini 

menunjukkan persentase siswa pada kelas Learning Cycle 5E yang memperoleh 

nilai ≥ 70 sudah mencapai ketuntasan klasikal. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 8a. 

4.1.1.4 Uji Hipotesis 2 (Uji perbedaan rata-rata) 

 Uji perbedaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan komunikasi matematik siswa dengan model Learning Cycle 5E lebih 

tinggi daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa dengan model 

PBL. Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut. 
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𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (kemampuan komunikasi matematik siswa kelas Learning Cycle 5E 

tidak lebih baik dari kelas PBL) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (kemampuan komunikasi matematik siswa kelas Learning Cycle 5E 

lebih baik dari kelas PBL) 

Kriteria pengujiannya yaitu terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan tolak 𝐻0 jika t 

mempunyai nilai yang lain. 

Derajat kebebasan (dk)= (𝑛1 + 𝑛2 − 2) = 32 + 32 − 2 = 62 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡1−𝛼 = 𝑡0,95 = 1,999. 

Tabel 4.2 Tabel Rata-rata dan Varian 

 Learning Cycle 5E PBL 

Rata-rata 80,09 71,87 

Varian  37,63 61,79 

 

Statistika hitung berdasarkan data penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut. 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
=

(32 − 1)37,63 + (32 − 1)61,79

32 + 32 − 2
= 49,71 

𝑠 = 7,05 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

=
80,09 − 71,87

7,05√ 1
32 +

1
32

= 4,663 

Dari perhitungan tersebut diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,663. 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,663 > 1,999, maka 𝐻0 ditolak. Artinya kemampuan 

komunikasi matematik siswa kelas Learning Cycle 5E lebih baik dari kemampuan 

komunikasi matematik siswa kelas PBL. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 8b. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Ketuntasan Klasikal Kemampuan Komunikasi Matematik 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh 

kemampuan komunikasi matematik siswa pada kelas dengan model Learning Cycle 

5E mencapai ketuntasan klasikal. Diketahui bahwa dari 32 siswa kelas dengan 

model Learning Cycle 5E terdapat 29 siswa yang mencapai KKM dengan 

persentase ketuntasan sebesar 90,6%. Hal ini menandakan bahwa model Learning 

Cycle 5E memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Yufita 

(2013) yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan model 

Learning Cycle 5E mencapai ketuntasan klasikal sebesar 92,8%. Lestari (2014) 

juga menyatakan hal yang sama bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan 

model Learning Cycle 5E telah mencapai ketuntasan klasikal sebesar 80,56%. 

Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silma (2017) 

yang menyatakan bahwa penerapan model Learning Cycle 5E mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 83,33%. Hal ini didukung oleh teori belajar Vygotsky, Bruner dan 

Piaget. 

Pertama, teori belajar Vygotsky. Dalam model Learning Cycle 5E yaitu 

pada tahap exploration, guru membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan 

dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang dipelajari. 

Kemudian dapat dilakukan melalui kegiatan observasi, bertanya, dan menyelidiki 

konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan. Pada tahap ini siswa 

diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa 

pengajaran langsung dari guru. Dalam tahap explanation, didalamnya berisi ajakan 

atau dorongan terhadap siswa untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-

definisi awal menggunakan kata-kata mereka sendiri. Selanjutnya, guru 

menjelaskan konsep dan definisi yang lebih formal untuk menghindari perbedaan 

konsep yang dipahami oleh siswa. Sesuai dengan ZPD bahwa serangkaian tugas 

yang terlalu sulit dikuasai siswa secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan 

bantuan orang dewasa atau siswa yang lebih mampu. Peran Augmeted Reality 

dalam pembelajaran juga sangat membantu karena dapat digunakan sebagai 



61 
 

 
 

scaffolding sehingga setelah siswa tidak menggunakan bantuan lagi siswa sudah 

dapat menguasai konsep yang dipelajari. Dikatakan berperan sebagai scaffolding 

karena mula-mula siswa diberikan bantuan Augmented Reality selama tahap-tahap 

awal pembelajaran yaitu pada tahap exploration, kemudian siswa mengambil alih 

tanggung jawab pembelajarannya sendiri segera setelah siswa mampu menguasai 

indikator yang ditetapkan yaitu membuat gambar yang relevan dengan soal dan 

memberinya keterangan. 

 Kedua, teori belajar Bruner. Tahap exploration dalam model Learning 

Cycle 5E berkaitan dengan tahap ikonik dalam teori Bruner. Dalam tahap ini siswa 

diberi kesempatan untuk menyelidiki lingkungan dimana salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan kegiatan observasi, bertanya, mencoba, maupun 

demonstrasi. Dalam melakukan penyelidikan ini, siswa dapat memanfaatkan 

gambaran dari objek. Sedangkan tahap elaboration dalam model Learning Cycle 

5E berkaitan dengan tahap simbolik dalam teori Bruner. Pada tahap ini siswa 

menggunakan definisi, konsep dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam 

situasi baru. Dalam menggunakan definisi, konsep, dan keterampilan, siswa tidak 

lagi menggunakan bantuan objek, namun sudah dapat memanipulasi simbol-simbol 

secara langsung. 

 Ketiga, teori belajar Piaget. Menurut Herpich (2018), teori Piaget 

berhubungan dengan Augmented Reality dimana AR dapat membantu siswa dalam 

mengembangkan pemikiran formal melalui demonstrasi serta memungkinkan 

interaksi dengan media pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran siswa 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai sarana penemuan konsep dan 

rumus-rumus (formal), serta Augmented Reality untuk membantu dalam memahami 

materi keruangan yang ada dalam materi bangun ruang sisi datar, kemudian 

menggunakan hasil temuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Siswa diarahkan 

menuju ke tahap operasional formal namun dengan tahap operasional konkret 

sebagai pengantarnya. 

4.2.2 Rata-rata Pencapaian Kemampuan Komunikasi Matematik 
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 Dari hasil tes kemampuan komunikasi matematik diperoleh rata-rata nilai 

kelas dengan model Learning Cycle 5E adalah 80,09, sedangkan rata-rata nilai 

kelas dengan model PBL adalah 71,87. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

kemampuan komunikasi matematik pada model Learning Cycle 5E lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata kemampuan komunikasi matematik pada model PBL. 

Senada dengan hasil penelitian Ayundhita (2014) yang menyatakan bahwa rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa kelas yang menggunakan model 

Learning Cycle 5E lebih baik daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas yang menggunakan model time token. Hal ini dikarenakan model 

Learning Cycle 5E menerapkan pembelajaran bermakna. Siswa tidak hanya 

menghafal materi, tetapi untuk menemukan konsep siswa harus mengeksplorasi 

pengetahuannya dan mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki sebelumnya. Berbeda dengan model PBL dimana siswa langsung 

diberi permasalahan sehingga siswa cenderung menghafalkan materi pembelajaran. 

Berdasarkan analisis tes kemampuan komunikasi matematik pada kelas 

dengan model Learning Cycle 5E dan kelas dengan model PBL diperoleh data yaitu 

(1) kemampuan komunikasi matematik siswa pada model Learning Cycle 5E 

mencapai ketuntasan klasikal; dan (2) rata-rata kemampuan komunikasi matematik 

siswa dengan model Learning Cycle 5E lebih tinggi dari rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik siswa dengan model PBL. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Sumarmi (2014) yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran melalui Learning Cycle 5E lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran ekspositori. Hal yang sama 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alshehri (2016) menunjukkan bahwa 

model Learning Cycle 5E sebagai model pembelajaran konstruktivisme lebih baik 

dari metode pembelajaran tradisional. 

Pada model Learning Cycle 5E memiliki tahap-tahap yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematik siswa. Tahap-tahap tersebut 

meliputi tahap engagement, exploration, explanation, elaboration dan evaluation. 

Kegiatan pada tahap engagement terdapat pada tahap awal pembelajaran yaitu 

dengan membangkitkan minat dan keingintahuan siswa dengan menampilkan 
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contoh Augmented Reality pada power point. Hal ini berkaitan dengan minat siswa 

terhadap matematika karena minat berkaitan dengan perhatian yang dapat 

mengarahkan timbulnya keinginan (Widyastuti, 2019). Tujuan tahap engagement 

yaitu untuk membangkitkan semangat belajar dan memfokuskan diri pada materi 

yang akan dipelajari (Wena, 2011). Selain itu siswa berusaha mengingat 

pengalaman sehari-hari dan menghubungkannya dengan topik pembelajaran. 

Misalnya bermain rubik yang berbentuk kubus, ataupun memakan kue yang 

berbentuk balok. 

Tahap selanjutnya adalah tahap exploration. Siswa membentuk kelompok 

dan bekerjasama dalam kelompok secara mandiri untuk menyelidiki permasalahan. 

Dalam melakukan penyelidikan ini, siswa dapat memanfaatkan gambaran dari 

objek, misalnya aplikasi Augmented Reality yang dapat mendukung siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. Tahap ini berhubungan secara langsung dengan 

kemampuan komunikasi matematik siswa karena siswa mendapatkan konsep dan 

definisi awal terkait dengan materi, khususnya dalam indikator kemampuan 

membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. Tahap ini 

juga berkaitan dengan teori Vygotsky dimana siswa diberi kesempatan untuk 

belajar bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi. 

Dalam Permendikbud No. 58 Tahun 2014, salah satu hal yang harus 

diperhatikan adalah peran aktif siswa. Aktif dalam kurikulum 2013 merupakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). Bentuk kegiatan yang 

mendukung belajar aktif salah satunya adalah diskusi. Pada tahap explanation atau 

tahap penjelasan, didalamnya berisi ajakan atau dorongan terhadap siswa untuk 

menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi awal yang mereka dapatkan 

ketika tahap eksplorasi dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. 

Selanjutnya, guru menjelaskan konsep dan definisi yang lebih formal untuk 

menghindari perbedaan konsep yang dipahami oleh siswa. 

Tahap selanjutnya adalah elaboration. Tahap ini juga bisa disebut sebagai 

tahap perluasan. Tahap ini tujuannya untuk membawa siswa menggunakan definisi-

definisi, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan yang telah dimiliki siswa 

dalam situasi baru atau konteks yang berbeda. Dalam menggunakan definisi, 
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konsep, dan keterampilan, siswa tidak lagi menggunakan bantuan objek, namun 

sudah dapat memanipulasi simbol-simbol secara langsung. Tahap ini berhubungan 

secara langsung dengan kemampuan komunikasi matematik siswa karena siswa 

mengaplikasikan konsep yang mereka dapatkan untuk menyelesaikan soal-soal 

pemecahan masalah, khususnya dalam indikator kemampuan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian suatu persoalan. Tahap ini juga berkaitan dengan teori Bruner 

dimana siswa menggunakan definisi, konsep dan keterampilan yang telah 

dimilikinya dalam situasi baru. 

Tahap akhir yaitu tahap evaluation. Tahap ini juga bisa disebut sebagai 

tahap penilaian. Tahap ini merupakan tahap penilaian terhadap seluruh 

pembelajaran dan pengajaran. Tahap evaluasi ini dapat menggunakan penilaian 

formal maupun informal. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap ini yaitu 

mengamati pengetahuan siswa dalam hal penerapan konsep baru, mendorong siswa 

melakukan evaluasi diri, dan mendorong siswa memahami 

kekurangan/kelebihannya dalam kegiatan pembelajaran. Pada model Learning 

Cycle 5E juga diterapkan pendekatan saintifik, dalam tahap-tahapnya terdapat 5M, 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengomunikasikan. 

Hal ini juga sejalan dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, yaitu kurikulum 

2013. 

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E, siswa antusias dalam mengikuti 

pembelajaran, siswa aktif bertanya, siswa aktif mencari tahu tentang hal-hal yang 

kurang dimengerti dalam lembar kerja, siswa aktif mengerjakan permasalahan, dan 

dapat mempresentasikan jawaban. Siswa terlihat bersemangat dan mampu 

menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi 

matematik. Dalam pelaksanaan pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E, 

siswa terlihat memahami apa yang harus dilakukan saat mengerjakan LKS. LKS 

disusun sesuai dengan tahap-tahap yang terdapat pada model Learning Cycle 5E 

sehingga siswa dapat memahami apa yang akan dilakukan. 

Saat pertemuan pertama di kelas dengan model Learning Cycle 5E, pada 

saat tahap evaluation semua siswa terlihat mampu membuat gambar (visual) dalam 
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materi luas permukaan kubus dan memahami konsep yang digunakan. Hal ini 

dikarenakan pada saat diskusi kelompok pada tahap exploration siswa 

menggunakan bantuan Augmented Reality, sehingga semua siswa dapat melihat 

gambaran dari objek dengan jelas. Pada pertemuan selanjutnya, guru mulai 

menekankan pada siswa terkait dengan menuliskan apa saja yang harus dituliskan 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Guru membimbing terlebih 

dahulu langkah-langkah penyelesaian masalah atau rencana untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut dengan menggunakan kata-kata, kemudian dibagian akhir 

juga guru membimbing untuk menuliskan interpretasi dari masalah tersebut. Pada 

pertemuan berikutnya siswa sudah dapat memahami bagaimana menulis langkah-

langkah penyelesaian dan menuliskan interpretasi dari suatu permasalahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Kemampuan komunikasi matematik siswa pada model Learning Cycle 

5E mencapai ketuntasan klasikal dengan persentase ketuntasan sebesar 

91%. 

2. Rata-rata kemampuan komunikasi matematik kelas dengan model 

Learning Cycle 5E adalah 80, sedangkan rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik kelas dengan model PBL adalah 72. Secara 

statistik, rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa pada model 

Learning Cycle 5E lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik siswa pada model PBL. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Rata-rata kemampuan komunikasi matematik dengan menggunakan 

model Learning Cycle 5E lebih baik daripada rata-rata kemampuan 

komunikasi matematik dengan menggunakan model PBL (Problem 

Based Learning), sehingga guru disarankan menerapkan model Learning 

Cycle 5E untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik 

siswa. Model Learning Cycle 5E memiliki tahap-tahap yang mendukung 

berkembangnya kemampuan komunikasi matematik siswa. Tahap-tahap 

tersebut meliputi tahap exploration dan elaboration. 

2. Masih ada siswa yang belum memenuhi indikator B dan indikator D. 

Pada indikator B yaitu kemampuan membuat gambar yang relevan 

dengan soal dan memberinya keterangan, masih ada siswa yang belum 

mampu membuat gambar yang relevan dengan soal. Pada indikator D 
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yaitu kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol 

matematika, masih ada siswa yang belum mampu merepresentasikan 

simbol-simbol yang diketahui dari soal. Oleh karena itu, guru disarankan 

untuk memberikan latihan membuat gambar yang relevan dalam 

menyelesaikan permasalahan serta membiasakan siswa untuk 

merepresentasikan simbol-simbol yang diketahui dari permasalahan. 

3. Media pembelajaran yang bersifat scaffolding seperti Augmented Reality 

sangat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematik khususnya indikator B yaitu kemampuan membuat gambar 

yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. Berbeda dengan 

kelas PBL yang tidak menggunakan bantuan Augmented Reality, masih 

banyak siswa yang belum mampu dalam indikator B. Oleh karena itu, 

dalam menerapkan model pembelajaran guru disarankan menggunakan 

media pembelajaran seperti Augmented Reality sehingga kemampuan 

komunikasi matematik siswa dapat meningkat khususnya indikator B 

yaitu kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan 

memberinya keterangan. 

4. Hasil belajar siswa dengan penerapan model Learning Cycle 5E 

menggunakan LKS berbantuan Augmented Reality lebih baik daripada 

hasil belajar siswa dengan model PBL. Oleh karena itu, guru disarankan 

untuk tidak hanya menerapkan model pembelajaran saja akan tetapi juga 

mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dan mempersiapkan segala sesuatu yang dapat mendukung 

proses pembelajaran tersebut sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat. 
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Lampiran 1a. Daftar Nilai Penilaian Akhir Semester (PAS) Siswa Kelas VIII Tahun 

2019/2020 

 

Daftar Nilai PAS Siswa Kelas VIII SMP N 8 Semarang Tahun 2019/2020 

 

 VIII A VIII B VIII C VIII D VIII E VIII F VIII G VIII H 

1. 78 63 66 70 80 74 69 69 

2. 66 63 69 87 77 66 89 80 

3. 70 61 69 72 73 62 71 74 

4. 68 70 74 70 71 60 77 77 

5. 58 69 70 74 79 60 66 77 

6. 72 71 70 70 73 62 64 70 

7. 58 71 87 90 83 54 66 73 

8. 72 69 70 70 63 54 87 69 

9. 60 74 67 77 69 60 70 90 

10. 74 66 62 70 70 78 67 69 

11. 94 70 80 70 84 68 69 70 

12. 58 69 60 74 71 66 69 77 

13. 70 69 54 58 54 64 90 70 

14. 66 70 74 70 71 62 70 69 

15. 60 81 78 74 69 80 67 74 

16. 60 63 80 60 69 60 70 69 

17. 62 59 73 60 76 54 74 79 

18. 58 70 80 80 66 74 70 76 

19. 74 69 77 60 73 78 70 70 

20. 58 73 73 63 69 78 70 83 

21. 80 79 71 74 63 56 73 76 

22. 84 61 76 78 63 74 67 76 

23. 76 76 90 81 69 58 71 73 

24. 70 64 69 63 66 54 71 86 

25. 82 81 70 59 69 60 69 69 

26. 78 63 77 70 66 54 69 77 

27. 62 76 83 74 63 54 63 71 

28. 66 69 63 73 57 54 67 69 

29. 66 81 69 63 63 54 76 69 

30. 68 81 70 60 76 60 70 76 

31. 62 79 84 62 79 60 69 71 

32. 62 73 71 76 76 60 80 71 

 

  



76 
 

 
 

Lampiran 1b. Uji Normalitas Data PAS 

 

 

UJI NORMALITAS DATA PAS 

 

Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai PAS mata 

pelajaran matematika siswa kelas VIII SMP N 8 Semarang semester genap tahun 

ajaran 2019/2020. Uji normalitas pada data PAS kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan Uji Shapiro-Wilk dengan bantuan program IBM SPSS Statistic 20. 

Hipotesis : 

𝐻0: Data awal berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: Data awal berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria yang digunakan : 

Terima 𝐻0 jika nilai sig > 0,05 

Berikut merupakan hasil output Uji Shapiro-Wilk dengan program IBM SPSS 

Statistic 20. 

 

Berdasarkan pada tabel Tests of Normality, pada bagian Shapiro-Wilk, 

nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0.180 >  𝛼 (0.05), maka 𝐻0 diterima. Kesimpulannya kelas 

eksperimen dan kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Lampiran 1c. Uji Homogenitas Data PAS 

 

 

UJI HOMOGENITAS DATA PAS 

 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk menentukan statistik t yang akan 

digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji homogenitas dengan bantuan IBM SPSS 

Statistics 20. 

 

Hipotesis 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = ⋯ = 𝜎8
2 (data homogen) 

𝐻1: Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku (data tidak homogen) 

 

Kriteria yang digunakan : 

𝐻0 diterima jika nilai 𝑠𝑖𝑔 > 0,05 

 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan dengan menggunakan software IBM SPSS 

Statistics 20. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,906 7 248 ,069 

 

Berdasarkan pada tabel Tests of Homogenity, memiliki 𝑠𝑖𝑔 =  0.069 >  𝛼(0.05), 

maka 𝐻0 diterima. Kesimpulannya data homogen atau populasi mempunyai varians 

yang homogen. 
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Lampiran 1d. Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

 

UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA PAS 

Hipotesis : 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (rata-rata nilai data awal siswa kelas eksperimen sama dengan rata-

rata data awal siswa kelas kontrol) 

𝐻0: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (rata-rata nilai data awal siswa kelas eksperimen tidak sama dengan 

rata-rata data awal siswa kelas kontrol) 

 

Kriteria pengujian : 

Terima 𝐻0 jika nilai 𝑠𝑖𝑔 > 0,05 

Berikut adalah tabel hasil perhitungan dengan menggunakan software IBM SPSS 

Statistics 20. 

 

 

 

Pada tabel Independent Samples Test kolom t-test for Equality of Means diperoleh 

nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,054 > 0,05. Jadi 𝐻0 diterima. Artinya rata-rata nilai data awal siswa 

kelas eksperimen sama dengan rata-rata data awal nilai kelas kontrol. 
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Lampiran 1e. Daftar Kode Siswa Kelompok Eksperimen 

 

DAFTAR KODE KELAS EKSPERIMEN (KELAS VIII D) 

SMP NEGERI 8 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

No Kode Siswa 

1 E-01 

2 E-02 

3 E-03 

4 E-04 

5 E-05 

6 E-06 

7 E-07 

8 E-08 

9 E-09 

10 E-10 

11 E-11 

12 E-12 

13 E-13 

14 E-14 

15 E-15 

16 E-16 

17 E-17 

18 E-18 

19 E-19 

20 E-20 

21 E-21 

22 E-22 

23 E-23 

24 E-24 

25 E-25 

26 E-26 

27 E-27 

28 E-28 

29 E-29 

30 E-30 

31 E-31 

32 E-32 
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Lampiran 1f. Daftar Kode Siswa Kelompok Kontrol 

 

DAFTAR KODE KELAS KONTROL (KELAS VIII C) 

SMP NEGERI 8 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

No Kode Siswa 

1 K-01 

2 K-02 

3 K-03 

4 K-04 

5 K-05 

6 K-06 

7 K-07 

8 K-08 

9 K-09 

10 K-10 

11 K-11 

12 K-12 

13 K-13 

14 K-14 

15 K-15 

16 K-16 

17 K-17 

18 K-18 

19 K-19 

20 K-20 

21 K-21 

22 K-22 

23 K-23 

24 K-24 

25 K-25 

26 K-26 

27 K-27 

28 K-28 

29 K-29 

30 K-30 

31 K-31 

32 K-32 

 



81 
 

 
 

Lampiran 1g. Daftar Kode Siswa Kelompok Uji Coba 

 

DAFTAR KODE KELAS UJI COBA (KELAS VIII H) 

SMP NEGERI 8 SEMARANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

No Kode Siswa 

1 U-01 

2 U-02 

3 U-03 

4 U-04 

5 U-05 

6 U-06 

7 U-07 

8 U-08 

9 U-09 

10 U-10 

11 U-11 

12 U-12 

13 U-13 

14 U-14 

15 U-15 

16 U-16 

17 U-17 

18 U-18 

19 U-19 

20 U-20 

21 U-21 

22 U-22 

23 U-23 

24 U-24 

25 U-25 

26 U-26 

27 U-27 

28 U-28 

29 U-29 

30 U-30 

31 U-31 

32 U-32 
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LAMPIRAN 2 

 

Lampiran 2a. Kisi-kisi Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi Matematik 

Lampiran 2b. Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi Matematik 

Lampiran 2c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematik 

Lampiran 2d. Hasil Uji Coba Kemampuan Komunikasi Matematik 

Lampiran 2e. Perhitungan Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematik 

Lampiran 2f. Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematik 

Lampiran 2g. Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematik 

Lampiran 2h. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematik 

Lampiran 2i. Rekap Hasil Analisis Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematik 

  



 
 

 
 

Lampiran 2a. Kisi-kisi Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi Matematik 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Pembelajaran Indikator Soal Indikator 

Komunikasi 

No. Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

3.9 Membedakan 

dan menentukan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas) 

4.9 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas), serta 

gabungannya. 

Bangun 

Ruang Sisi 

Datar 

• Luas 

permukaan 

Kubus dan 

Balok 

• Volume 

Kubus dan 

Balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan unsur-unsur 

kubus dan balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan luas 

permukaan dan volume 

kubus 

• Peserta didik dapat 

menentukan luas 

permukaan dan volume 

balok 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

kubus 

Peserta didik dapat 

menentukan panjang rusuk 

kubus jika diketahui luas 

permukaannya dan 

menggambarkan kubusnya 

A, B, C, D, E 1 Uraian 

Peserta didik dapat 

menggambar balok dan 

menentukan luas permukaan 

balok jika diketahui satu 

rusuk, satu diagonal bidang, 

dan satu diagonal ruang 

A, B, C, D, E 2 Uraian 

Peserta didik dapat 

menentukan panjang rusuk 

kubus jika diketahui 

volumenya dan menentukan 

volume kubus yang baru 

jika panjang rusuk kubus 

tersebut diperbesar 

A, C, D, E 3 Uraian 

8
3
 



 
 

 
 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

balok 

Peserta didik dapat 

menentukan volume balok 

dan volume kubus 

A, C, E 4 Uraian 

Peserta didik dapat 

menentukan panjang rusuk 

kubus dan balok jika 

diketahui volumenya dan 

menentukan luas permukaan 

balok tersebut 

A, C, D, E 5 Uraian 

Peserta didik dapat 

menentukan tinggi balok 

jika diketahui panjang, lebar 

dan volumenya 

A, C, D, E 6 Uraian 

 

Bentuk-bentuk operasional dari kemampuan komunikasi matematik yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu persoalan. 

2. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. 

3. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

4. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

5. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri. 

8
4
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Lampiran 2b. Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi  Matematik 

SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Petunjuk: 

• Tuliskan identitas diri Anda dengan lengkap (Nama, Kelas, Nomor Absen). 

• Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

• Kerjakan butir soal yang Anda anggap lebih mudah terlebih dahulu. 

• Periksa jawaban Anda terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Guru. 

Soal: 

1. Gambarlah kubus yang luas permukaannya 384 𝑐𝑚2! 

2. Dipunyai sebuah balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan panjang rusuk 𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚, 

panjang diagonal bidang 𝐴𝐶 = 10 𝑐𝑚 dan panjang diagonal ruang 𝐴𝐺 =

10√2 𝑐𝑚. Gambarlah balok tersebut dan hitunglah luas permukaannya. 

3. Sebuah kubus memiliki volume 64 𝑐𝑚3. Jika panjang rusuk kubus tersebut 

diperbesar menjadi 3 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus 

yang baru! 

4. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran bagian dalamnya 

50 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. Dalam akuarium itu terdapat air yang tingginya 

2

3
 kali tinggi akuarium. Kemudian akuarium tersebut diisi air lagi dari sebuah 

kotak yang terisi penuh. Jika kotak tersebut berbentuk kubus yang panjang 

rusuknya 12 𝑐𝑚, tentukan volume air sekarang! 

5. Volume sebuah kubus sama dengan volume balok yaitu 1.000 𝑐𝑚3. 

Diketahui panjang balok dua kali panjang rusuk kubus dan tinggi balok 

setengah kali lebar balok. Tentukan  luas seluruh permukaan balok! 

6. Sebuah bak air berbentuk balok memiliki panjang 120 𝑐𝑚 dan lebar 80 𝑐𝑚. 

Jika bak tersebut penuh terisi air sebanyak 576 liter maka tentukan tinggi 

bak air terseut! 
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Lampiran 2c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba 

Kemampuan Komunikasi  Matematik 

 

RUBRIK PENSKORAN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIK 

 

No. Alternatif Penyelesaian 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikai 

Skor 

Maks 

1 Diketahui: Luas permukaan kubus = 384 𝑐𝑚2 

Ditanya: Gambar kubus 

 

A 

 

 

2 

 

Sebelum menggambar kubus, terlebih dahulu 

menentukan panjang rusuknya dengan 

menggunakan rumus luas permukaan kubus 

Misalkan: 

𝐿 = luas permukaan kubus 

𝑠 = panjang rusuk kubus 

 

 

 

D 

 

 

 

2 

Jawab: 

𝐿 = 6𝑠2  

𝑠2 =
𝐿

6
  

𝑠 = √
384

6
  

𝑠 = √64 = 8  

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 8 𝑐𝑚 

 

E 

 

2 

 

Gambar: 

 

 

B 

 

2 

2 Diketahui: 

𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚  

𝐴𝐶 = 10 𝑐𝑚  

𝐴𝐺 = 10√2  

Ditanya: Gambar balok dan luas permukaan 

 

 

A 

 

 

2 

Misalkan: 

𝐿 = luas permukaan balok 

𝑝 = panjang balok 

𝑙 = lebar balok 

𝑡 = tinggi balok 

 

 

D 

 

 

2 
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Jawab: 

Gambar balok 

 

 

 

 

𝐵𝐶 = √𝐴𝐶2 − 𝐴𝐵2  

𝐵𝐶 = √102 − 82  

𝐵𝐶 = √100 − 64  

𝐵𝐶 = √36  

𝐵𝐶 = 6  

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Jadi, lebar balok tersebut adalah 6 𝑐𝑚 

 

E 2 

𝐶𝐺 = √𝐴𝐺2 − 𝐴𝐶2  

𝐶𝐺 = √(10√2)
2

− 102  

𝐶𝐺 = √200 − 100  

𝐶𝐺 = √100  

𝐶𝐺 = 10  

 

 

 

C 

 

 

 

2 

Jadi, tinggi balok adalah 10 𝑐𝑚 

 

E 2 

Maka luas permukaan balok 

𝐿 = 2(𝑝. 𝑙 + 𝑙. 𝑡 + 𝑝𝑡)  

𝐿 = 2(8.6 + 6.10 + 8.10)  

𝐿 = 2(48 + 60 + 80)  

𝐿 = 2(188)  

𝐿 = 376  

 

 

 

C 

 

 

 

2 

Jadi, luas permukaan balok adalah 376 𝑐𝑚2 E 2 

3 Diketahui: Volume kubus = 64 𝑐𝑚3 

Ditanya: Volume kubus baru jika panjang rusuk 

kubus tersebut diperbesar menjadi 3 kali 

panjang rusuk semula 

 

 

A 

 

 

 

2 
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Jawab: Misalkan: 
(𝑠0) = panjang rusuk semula 
(𝑉0) = volume kubus awal 
(𝑠1) = panjang rusuk setelah diperbesar 

(𝑉1) = volume kubus baru 

 

Menentukan panjang rusuk semula (𝑠0) 

dengan menggunakan volume kubus awal 

(𝑉0) = 64 𝑐𝑚3 

𝑉0 = (𝑠0)3  

𝑠0 = √64
3

  

𝑠0 = 4  

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Jadi, panjang rusuk awal adalah 4 𝑐𝑚 E 2 

panjang rusuk yang baru (𝑠1) adalah 3 kali 

panjang rusuk semula, maka 

𝑠1 = 3 × 4 = 12  

 

 

C 

 

 

2 

Jadi, panjang rusuk setelah diperbesar 

adalah 12 𝑐𝑚 

 

E 

 

2 

Dengan demikian, volume kubus yang baru 

adalah 

𝑉1 = (𝑠1)3  

𝑉1 = (12)3  

𝑉1 = 1728  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Jadi, volume kubus yang baru adalah 

1728 𝑐𝑚3 

E 2 

4 Diketahui: 

Akuarium berbentuk balok yang ukuran 

dalamnya = 50 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. Ini 

berarti panjang (𝑝) = 50 𝑐𝑚, lebar (𝑙) =
30 𝑐𝑚 dan tinggi (𝑡) = 30 𝑐𝑚 

Ditanya: 

Volume air setelah diisi air lagi dari sebuah 

kotak berbentuk kubus dengan panjang 

rusuknya 12 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Jawab: 

Dari soal dikatakan bahwa dalam akuarium 

itu terdapat air yang tingginya 
2

3
 kali tinggi 

akuarium, berarti 
2

3
× 30 =

60

3
= 20  

Jadi, tinggi air adalah 20 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

C 

 

E 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Maka volume air dalam akuarium adalah 

50 × 30 × 20 = 30.000 𝑐𝑚3  

 

C 

E 

 

2 

2 

Memasukkan air lagi dari sebuah kotak 

berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 

12 𝑐𝑚 ke dalam akuarium. Volume air 

dalam kotak adalah 

12 × 12 × 12 = 1.728 𝑐𝑚3  

 

 

 

 

C 

E 

 

 

 

 

2 

2 

Jadi, volume air setelah diisi lagi adalah 

30.000 + 1.728 = 31.728 𝑐𝑚3  

 

E 

 

2 

5 Diketahui: 

𝑉𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑉𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = 1.000 𝑐𝑚3  

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = 2 × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠  

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 =
1

2
× 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  

Ditanya: Luas seluruh permukaan balok 

Jawab: Misalkan: 

𝑉𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = volume kubus 

𝑉𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = volume balok 

𝑠 = rusuk kubus 

𝑝 = panjang balok 

𝑙 = lebar balok 

𝑡 = tinggi balok 

𝐿 = luas permukaan balok 

Maka: 

𝑉𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑠3  

1000 = 𝑠3  

(10)3 = 𝑠3  

𝑠 = 10  

Jadi, panjang rusuk kubus adalah 10 𝑐𝑚 

Diketahui bahwa panjang balok sama 

dengan 2 kali panjang rusuk kubus, maka 

𝑝 = 2𝑠  

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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𝑝 = 2 × 10  

𝑝 = 20  

Jadi, panjang balok adalah 20 𝑐𝑚 

Dan diketahui bahwa tinggi balok sama 

dengan setengah dari lebar balok, maka 

𝑡 =
1

2
𝑙 atau 𝑙 = 2𝑡 

Selanjutnya mencari tinggi (𝑡) pada balok 

dengan menggunakan konsep volume balok 

𝑉𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

1000 = 20 × 2𝑡 × 𝑡  

1000 = 40 × 𝑡2  

𝑡 = √
1000

40
  

𝑡 = √25  

𝑡 = 5  

Jadi, tinggi balok adalah 5 𝑐𝑚 

Maka lebar balok adalah 

𝑙 = 2𝑡  

𝑙 = 2 × 5  

𝑙 = 10  

Jadi, lebar balok adalah 10 𝑐𝑚 

Selanjutnya mencari luas permukaan balok 

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡)  

𝐿 = 2(20.10 + 20.5 + 10.5)  

𝐿 = 2(200 + 100 + 50)  

𝐿 = 2(350)  

𝐿 = 700  

Jadi, luas seluruh permukaan balok adalah 

700 𝑐𝑚2 

 

C 

E 

 

 

 

E 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

C 

 

E 

 

 

 

C 

 

 

 

 

E 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

6 Diketahui: 

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑝) = 120 𝑐𝑚 

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑙) = 80 𝑐𝑚 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑉) = 576 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 576 𝑑𝑚3

= 576.000 𝑐𝑚3 

Ditanya: 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑡) 

Jawab: Karena bak air berbentuk balok, maka 

tinggi bak air dapat ditentukan 

menggunakan rumus volume balok 

Misalkan: 

𝑉 = volume balok 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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𝑝 = panjang balok 

𝑙 = lebar balok 

𝑡 = tinggi balok 

Maka: 

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

576.000 = 120 × 80 × 𝑡  

576.000 = 9.600 × 𝑡  

𝑡 =
576.000

9.600
  

𝑡 = 60  

Jadi, tinggi bak air adalah 60 𝑐𝑚 

D 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

E 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 = 94 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
× 100 
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Lampiran 2d. Hasil Uji Coba Kemampuan Komunikasi Matematik 

 

HASIL TES UJI COBA 

No 

 

Kode 

Siswa 

Skor 
Total 

Skor 

1 2 3 4 5 6  
1 U-01 10 13 14 12 16 7 72 

2 U-02 6 10 8 6 12 4 46 

3 U-03 6 11 6 6 8 5 42 

4 U-04 10 14 14 10 18 6 72 

5 U-05 9 15 14 12 15 8 73 

6 U-06 7 10 11 8 11 7 54 

7 U-07 9 14 12 12 17 7 71 

8 U-08 10 13 12 12 17 6 70 

9 U-09 10 16 14 10 16 8 74 

10 U-10 10 14 13 12 17 8 74 

11 U-11 9 14 14 10 17 8 72 

12 U-12 8 12 9 8 11 8 56 

13 U-13 9 16 12 12 17 6 72 

14 U-14 6 11 10 5 10 0 42 

15 U-15 8 8 8 6 10 6 46 

16 U-16 9 12 8 8 11 4 52 

17 U-17 7 11 10 6 9 4 47 

18 U-18 9 12 7 4 9 4 45 

19 U-19 8 9 7 4 9 8 45 

20 U-20 10 15 14 10 18 8 75 

21 U-21 7 10 8 10 12 4 51 

22 U-22 8 8 8 9 11 5 49 

23 U-23 10 16 14 10 18 7 75 

24 U-24 7 12 9 6 12 8 54 

25 U-25 6 10 9 8 10 7 50 

26 U-26 8 16 12 11 16 8 71 

27 U-27 9 15 14 12 16 8 74 

28 U-28 10 16 12 9 17 8 72 

29 U-29 7 9 6 6 11 7 46 

30 U-30 6 11 6 6 9 7 45 

31 U-31 9 12 12 12 15 8 68 

32 U-32 8 14 14 12 15 8 71 
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Lampiran 2e. Perhitungan Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematik 

 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Uji validitas tiap butir soal ditentukan dengan mencari koefisien korelasi product 

moment Pearson. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh output sebagai berikut. 
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Berdasarkan output SPSS di atas, pada baris skor_total terlihat nilai dari koefisien 

korelasi product moment Pearson. Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat 

validitas instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford sebagai 

berikut. 

 

Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Intepretasi Validitas 

𝟎, 𝟗𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 Sangat tinggi Sangat tepat/sangat baik 

𝟎, 𝟕𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟗𝟎 Tinggi Tepat/baik 

𝟎, 𝟒𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟕𝟎 Sedang Cukup tepat/cukup baik 

𝟎, 𝟐𝟎 ≤ 𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟒𝟎 Rendah Tidak tepat/tidak baik 

              𝒓𝒙𝒚 < 𝟎, 𝟐𝟎 Sangat rendah Sangat buruk 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. 

No Koefisien Korelasi Intepretasi Validitas 

1 0,809 Tepat/baik 

2 0,869 Tepat/baik 

3 0,927 Sangat tepat/sangat baik 

4 0,880 Tepat/baik 

5 0,960 Sangat tepat/sangat baik 

6 0,598 Cukup tepat/cukup baik 
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Lampiran 2f. Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematik 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS TES UJI COBA 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, terlebih dahulu kita harus mencari 

koefisien korelasi antara butir soal dalam instrumen tersebut. Tolak ukur untuk 

menginterpretasikan reliabilitas instrumen ditentukan berdasarkan kriteria menurut 

Guilford sebagai berikut. 

Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Intepretasi Reliabilitas 

𝟎, 𝟗𝟎 ≤ 𝒓 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 Sangat tinggi Sangat baik 

𝟎, 𝟕𝟎 ≤ 𝒓 < 𝟎, 𝟗𝟎 Tinggi Baik 

𝟎, 𝟒𝟎 ≤ 𝒓 < 𝟎, 𝟕𝟎 Sedang Cukup baik 

𝟎, 𝟐𝟎 ≤ 𝒓 < 𝟎, 𝟒𝟎 Rendah Tidak baik 

              𝒓 < 𝟎, 𝟐𝟎 Sangat rendah Sangat buruk 

 

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh output sebagai berikut. 
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Berdasarkan output SPSS di atas, pada tabel Reliability Statistic tampak nilai dari 

koefisien korelasi Cronbach’s Alpha adalah 0,913. Berdasarkan kriteria, dapat 

disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen ini sangat baik. 
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Lampiran 2g. Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematik 

 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya pembeda soal uraian adalah 

sebagai berikut. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

𝑆𝑀𝐼
 

Keterangan: 

DP  : daya pembeda, 

  �̅�𝐴  : rata-rata kelompok kategori atas, 

 �̅�𝐵  : rata-rata kelompok kategori bawah, 

 SMI  : skor maksimal. 

 

Untuk menguji daya pembeda soal, dilakukan perhitungan menggunakan Microsoft 

Excel sebagai berikut. 
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Siswa dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan skor perolehan, yaitu 

kelompok atas dan kelompok bawah. Hasil bagi antara selisih rata-rata kelas atas 

dan bawah tiap butir soal dan skor maksimal  tiap butir soal menunjukkan indeks 

daya pembeda pada butir tersebut. Kriteria indeks daya pembeda suatu instrumen 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Nilai Intrepretasi Daya Pembeda 

𝟎, 𝟕 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟏 Sangat baik 

𝟎, 𝟒 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎, 𝟕 Baik  

𝟎, 𝟐 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎, 𝟒 Cukup  

𝟎 < 𝑫𝑷 ≤ 𝟎, 𝟐 Buruk  

𝑫𝑷 ≤ 𝟎 Sangat buruk 
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Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. 

No Indeks Daya Pembeda Interpretasi Daya Pembeda 

1 0,21875 Cukup 

2 0,23264 Cukup 

3 0,31641 Cukup 

4 0,28125 Cukup 

5 0,24038 Cukup 

6 0,24219 Cukup  
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Lampiran 2h. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Kemampuan 

Komunikasi Matematik 

 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL TES UJI COBA 

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal adalah 

sebagai berikut. 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 (𝑇𝐾) =
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Untuk menguji tingkat kesukaran, dilakukan perhitungan dengan Microsoft Excel 

sebagai berikut. 
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Indeks kesukaran butir soal dapat dilihat dari hasil bagi rata-rata skor perolehan 

pada butir tersebut dengan skor maksimal. Kriteria indeks kesukaran suatu 

instrumen dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Nilai Intrepretasi Indeks Kesukaran 

𝑰𝑲 = 𝟎 Terlalu sukar 

𝟎 < 𝑰𝑲 ≤ 𝟎, 𝟑 Sukar 

𝟎, 𝟑 < 𝑰𝑲 ≤ 𝟎, 𝟕 Sedang  

𝟎, 𝟕 < 𝑰𝑲 ≤ 𝟏 Mudah 

𝑰𝑲 = 𝟏 Terlalu mudah 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. 

No Indeks Kesukaran Intepretasi Indeks Kesukaran 

1 0,8281 Mudah 

2 0,6927 Sedang  

3 0,6660 Sedang  

4 0,5546 Sedang  

5 0,5168 Sedang 

6 0,8085 Mudah 
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Lampiran 2i. Rekap Hasil Analisis Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi 

Matematik 

 

REKAP ANALISIS HASIL UJI COBA 

  1 2 3 4 5 6 

V
A

L
ID

IT
A

S
 𝑟𝑥𝑦  0,809 0,869 0,927 0,880 0,960 0,598 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

R
E

L
IA

B
IL

IT
A

S
 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,913 

Kriteria Reliabel 

D
A

Y
A

 P
E

M
B

E
D

A
 

Skor 

Maks  

10 18 16 16 26 8 

�̅�𝐴 9,375 14,5625 13,1875 11,125 16,5625 7,4375 

�̅�𝐵 7,1875 10,375 8,125 6,625 10,3125 5,5 

SMI 10 18 16 16 26 8 

DP 0,2187 0,2326 0,3164 0,2812 0,2403 0,2421 

Kriteria Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup  

T
IN

G
K

A
T

 

K
E

S
U

K
A

R

A
N

 

�̅� 8,2812 12,4687 10,6562 8,875 13,4375 6,4687 

TK 0,8281 0,6927 0,6660 0,5546 0,5168 0,8085 

Kriteria Mudah Sedang  Sedang  Sedang  Sedang Mudah 

Keterangan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan 
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LAMPIRAN 3 

 

Lampiran 3a. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 1 

Lampiran 3b. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 2 

Lampiran 3c. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 3 

Lampiran 3d. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 4 
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Lampiran 3a. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS LEARNING CYCLE 5E 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Luas Permukaan Kubus 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  1 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 



105 
 

 
 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan luas 

permukaan kubus 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  luas 

permukaan kubus 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis PPK, 4C, dan Gerakan 

Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan luas permukaan kubus, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas permukaan kubus 

- Konsep : definisi dan rumus luas permukaan kubus  

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas permukaan kubus 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang luas 

permukaan kubus. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang luas 

permukaan kubus. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Learning Cycle 5E 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-

permukaan-kubus.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  
Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-kubus.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-kubus.html
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menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis serta smartphone yang akan 

digunakan selama kegiatan pembelajaran. 

Tahap 1 Engagement 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu luas permukaan kubus. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

permasalahan terkait luas permukaan kubus dan 

pemanfatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

10. Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi. 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

Tahap 2 Exploration: 

1. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil 

3-4 orang. 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

60 menit 
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2. Siswa mengamati LKS (Lampiran 1) yang 

dibagikan guru sebagai sarana dalam 

mengingat kembali rumus luas permukaan 

kubus. (Mengamati) 

3. Siswa menggunakan smartphone yang 

terpasang aplikasi Augmented Reality sebagai 

alat bantu dalam melakukan pengamatan. 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator B) 

4. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

menyelesaikan masalah 1 pada LKS (Lampiran 

1). (Mengumpulkan informasi) 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator A, C, D, E) 

5. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

Tahap 3 Explanation 

1. Salah satu kelompok menjelaskan tentang hasil 

diskusi mereka pada tahap exploration. 

(Mengkomunikasikan) 

2. Siswa lain menanggapi atau bertanya tentang 

penjelasan kelompok yang presentasi. 

(Menalar dan Menanya) 

3. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

4. Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar 

atas pertanyaan siswa. (Menalar) 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 
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5. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

Tahap 4 Elaboration : 

1. Siswa kembali berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyelesaikan masalah 2 dan 3 pada 

LKS (Lampiran 1). (Mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematik 

indikator A, C, D, E) 

2. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

3. Salah satu siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Mengkomunikasikan) 

4. Siswa lain memberikan tanggapan atau 

pertanyaan tentang penyelesaian masalah yang 

disajikan. (Menalar) 

5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

6. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

7. Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan. 

8. Guru mengkondidikan siswa untuk kembali ke 

tempat masing-masing. 

Tahap 5 Evaluation : 

1. Guru membagikan soal Kuis (Lampiran 3) pada 

masing-masing siswa. 

2. Siswa mengerjakan soal kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah  ditentukan. 
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Penutup 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

3. Guru memberikan PR mengenai luas 

permukaan kubus pada Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VIII. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya, yakni volume kubus. 

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

a. J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

b. ( 

10 

menit 

Indikator kemampuan komunikasi matematik adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu 

persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya 

keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 

Pedoman Penilaian  : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi  : (Lampiran 5) 
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Semarang, ....................................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika  Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.    Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011   NIM 4101416017 
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Lampiran 3b. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS LEARNING CYCLE 5E 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Volume Kubus 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  2 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan volume 

kubus 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

volume kubus 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis PPK, 4C, dan Gerakan 

Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan volume kubus, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kubus. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan volume kubus 

- Konsep : definisi dan rumus volume kubus  

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan volume kubus 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang volume 

kubus. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang volume 

kubus. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Learning Cycle 5E 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-

volume-kubus.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-kubus.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-kubus.html
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menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis serta smartphone yang akan 

digunakan selama kegiatan pembelajaran. 

Tahap 1 Engagement 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu volume kubus. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

permasalahan terkait volume kubus dan 

pemanfatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

10. Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi. 
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b. Kegiatan Inti 

Tahap 2 Exploration: 

1. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil 3-

4 orang. 

2. Siswa mengamati LKS (Lampiran 1) yang 

dibagikan guru sebagai sarana dalam 

mengingat kembali rumus volume kubus. 

(Mengamati) 

3. Siswa menggunakan smartphone yang 

terpasang aplikasi Augmented Reality sebagai 

alat bantu dalam melakukan pengamatan. 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator B) 

4. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

menyelesaikan masalah 1 pada LKS (Lampiran 

1). (Mengumpulkan informasi) 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator A, B, C, D, E) 

5. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

Tahap 3 Explanation 

1. Salah satu kelompok menjelaskan tentang hasil 

diskusi mereka pada tahap exploration. 

(Mengkomunikasikan) 

2. Siswa lain menanggapi atau bertanya tentang 

penjelasan kelompok yang presentasi. 

(Menalar dan Menanya) 

3. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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4. Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar 

atas pertanyaan siswa. (Menalar) 

5. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

Tahap 4 Elaboration : 

1. Siswa kembali berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyelesaikan masalah 2 dan 3 pada LKS 

(Lampiran 1). (Mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematik indikator A, C, D, E) 

2. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

3. Salah satu siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Mengkomunikasikan) 

4. Siswa lain memberikan tanggapan atau 

pertanyaan tentang penyelesaian masalah yang 

disajikan. (Menalar) 

5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

6. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

7. Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan. 

8. Guru mengkondidikan siswa untuk kembali ke 

tempat masing-masing. 

Tahap 5 Evaluation : 
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1. Guru membagikan soal Kuis (Lampiran 3) pada 

masing-masing siswa. 

2. Siswa mengerjakan soal kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah  ditentukan. 

Penutup 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

3. Guru memberikan PR mengenai volume kubus 

pada Buku Siswa Matematika untuk Kelas VIII. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya, yakni luas permukaan balok. 

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

a. J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

b. ( 

10 

menit 

Indikator kemampuan komunikasi matematik adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu 

persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya 

keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 
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Pedoman Penilaian : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi : (Lampiran 5) 

 

 

Semarang, ....................................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika  Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.    Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011   NIM 4101416017 
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Lampiran 3c. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS LEARNING CYCLE 5E 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Luas Permukaan Balok 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  3 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan luas 

permukaan balok 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  luas 

permukaan balok 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis PPK, 4C, dan Gerakan 

Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan luas permukaan balok, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas permukaan balok 

- Konsep : definisi dan rumus luas permukaan balok  

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas permukaan balok 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang luas 

permukaan balok. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang luas 

permukaan balok. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Learning Cycle 5E 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-

permukaan-balok.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  
Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-balok.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-balok.html
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menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis serta smartphone yang akan 

digunakan selama kegiatan pembelajaran. 

Tahap 1 Engagement 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu luas permukaan balok. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

permasalahan terkait luas permukaan balok dan 

pemanfatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

10. Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi. 

 

 

 

 

 



124 
 

 
 

b. Kegiatan Inti 

Tahap 2 Exploration: 

1. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil 3-

4 orang. 

2. Siswa mengamati LKS (Lampiran 1) yang 

dibagikan guru sebagai sarana dalam 

mengingat kembali rumus luas permukaan 

balok. (Mengamati) 

3. Siswa menggunakan smartphone yang 

terpasang aplikasi Augmented Reality sebagai 

alat bantu dalam melakukan pengamatan. 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator B) 

4. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

menyelesaikan masalah 1 pada LKS (Lampiran 

1). (Mengumpulkan informasi) 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator A, C, D, E) 

5. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

Tahap 3 Explanation 

1. Salah satu kelompok menjelaskan tentang hasil 

diskusi mereka pada tahap exploration. 

(Mengkomunikasikan) 

2. Siswa lain menanggapi atau bertanya tentang 

penjelasan kelompok yang presentasi. 

(Menalar dan Menanya) 

3. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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4. Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar 

atas pertanyaan siswa. (Menalar) 

5. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

Tahap 4 Elaboration : 

1. Siswa kembali berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyelesaikan masalah 2 dan 3 pada LKS 

(Lampiran 1). (Mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematik indikator A, C, D, E) 

2. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

3. Salah satu siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Mengkomunikasikan) 

4. Siswa lain memberikan tanggapan atau 

pertanyaan tentang penyelesaian masalah yang 

disajikan. (Menalar) 

5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

6. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

7. Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan. 

8. Guru mengkondidikan siswa untuk kembali ke 

tempat masing-masing. 

Tahap 5 Evaluation : 
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1. Guru membagikan soal Kuis (Lampiran 3) pada 

masing-masing siswa. 

2. Siswa mengerjakan soal kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah  ditentukan. 

Penutup 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

3. Guru memberikan PR mengenai luas 

permukaan balok pada Buku Siswa Matematika 

untuk Kelas VIII. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya, yakni volume balok. 

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

a. J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

b. ( 

10 

menit 

Indikator kemampuan komunikasi matematik adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu 

persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya 

keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 
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Pedoman Penilaian : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi : (Lampiran 5) 

 

Semarang, ....................................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika  Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.    Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011   NIM 4101416017 
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Lampiran 3d. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS LEARNING CYCLE 5E 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Volume Balok 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  4 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan volume 

balok 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

volume balok 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E berbasis PPK, 4C, dan Gerakan 

Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan volume balok, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan volume balok 

- Konsep : definisi dan rumus volume balok  

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan volume balok 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang volume 

balok. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang volume 

balok. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Learning Cycle 5E 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-

volume-balok.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  
Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-balok.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-balok.html
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menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis serta smartphone yang akan 

digunakan selama kegiatan pembelajaran. 

Tahap 1 Engagement 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu volume balok. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada siswa tentang 

permasalahan terkait volume balok dan 

pemanfatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

10. Guru mengkondisikan siswa untuk berdiskusi. 
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b. Kegiatan Inti 

Tahap 2 Exploration: 

1. Siswa membentuk kelompok-kelompok kecil 3-

4 orang. 

2. Siswa mengamati LKS (Lampiran 1) yang 

dibagikan guru sebagai sarana dalam 

mengingat kembali rumus volume balok. 

(Mengamati) 

3. Siswa menggunakan smartphone yang 

terpasang aplikasi Augmented Reality sebagai 

alat bantu dalam melakukan pengamatan. 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator B) 

4. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 

menyelesaikan masalah 1 pada LKS (Lampiran 

1). (Mengumpulkan informasi) 

(Mengembangkan kemampuan komunikasi 

matematik indikator A, B, C, D, E) 

5. Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan. 

Tahap 3 Explanation 

1. Salah satu kelompok menjelaskan tentang hasil 

diskusi mereka pada tahap exploration. 

(Mengkomunikasikan) 

2. Siswa lain menanggapi atau bertanya tentang 

penjelasan kelompok yang presentasi. 

(Menalar dan Menanya) 

3. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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4. Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar 

atas pertanyaan siswa. (Menalar) 

5. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

Tahap 4 Elaboration : 

1. Siswa kembali berdiskusi dalam kelompok 

untuk menyelesaikan masalah 2 dan 3 pada LKS 

(Lampiran 1). (Mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematik indikator A, C, D, E) 

2. Guru berperan sebagai fasilitator dan 

membimbing siswa yang mengalami kesulitan. 

3. Salah satu siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. 

(Mengkomunikasikan) 

4. Siswa lain memberikan tanggapan atau 

pertanyaan tentang penyelesaian masalah yang 

disajikan. (Menalar) 

5. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

6. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKS melalui power point. 

7. Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan. 

8. Guru mengkondidikan siswa untuk kembali ke 

tempat masing-masing. 

Tahap 5 Evaluation : 
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1. Guru membagikan soal Kuis (Lampiran 3) pada 

masing-masing siswa. 

2. Siswa mengerjakan soal kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah  ditentukan. 

Penutup 

1. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

3. Guru memberikan PR mengenai volume balok 

pada Buku Siswa Matematika untuk Kelas VIII. 

4. Guru meminta siswa untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

a. J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

b. ( 

10 

menit 

Indikator kemampuan komunikasi matematik adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu 

persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya 

keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 
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Pedoman Penilaian : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi : (Lampiran 5) 

 

 

Semarang, ....................................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika  Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.    Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011   NIM 4101416017 
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LAMPIRAN 4 

 

Lampiran 4a. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 1 

Lampiran 4b. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 2 

Lampiran 4c. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 3 

Lampiran 4d. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 4 
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Lampiran 4a. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 1 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS PBL 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Luas Permukaan Kubus 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  1 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan luas 

permukaan kubus 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  luas 

permukaan kubus 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan luas permukaan kubus, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan kubus. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas permukaan kubus 

- Konsep : definisi dan rumus luas permukaan kubus  

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas permukaan kubus 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang luas 

permukaan kubus. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang luas 

permukaan kubus. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-

permukaan-kubus.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  
Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-kubus.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-kubus.html
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menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis yang akan digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran matematika. 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu luas permukaan kubus. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait luas 

permukaan kubus (Mengamati) 

11. Guru merangsang siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait luas permukaan kubus 

(Menanya) 

Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) : 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

60 menit 
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12. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

13. Guru membagikan LKS (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok. 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

14. Guru memberikan stimulus (berupa informasi) 

yang berguna dalam fase pemecahan masalah yang 

diberikan dan mengarahkan siswa untuk 

mendiskusikan topik yang diberikan serta mencoba 

menyelesaikan permasalahan terkait topik tersebut 

dengan cara mengeksplorasi pengetahuan yang 

telah dimilikinya (materi prasyarat) maupun dengan 

cara membaca sumber lain selain buku teks. 

(Mengumpulkan informasi) 

15. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

16. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa 

menjumpai kesulitan dalam pengerjaan LKS 

(Lampiran 1). 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

17. Guru meminta perwakilan kelompok (minimal 2 

kelompok) untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. (Mengomunikasikan) 

18. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok 

yang presentasi. 

19. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan terimakasih 

dan memberikan tepuk tangan kepada siswa yang 

berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

- Percaya 

diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 
 

Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 

20. Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi 

dan presentasi secara klasikal. 

21. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari LKS 

melalui power point. 

Penutup 

22. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. 

23. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

24. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

25. Guru membagikan lembar Kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

26. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

27. Guru memberikan PR mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

28. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya yaitu volume kubus. 

29. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

doa kemudian mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

(5 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(6 ( 

10 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 

Pedoman Penilaian : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   
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Lembar Observasi : (Lampiran 5) 

 

Semarang,............................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.     Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011    NIM 4101416017 
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Lampiran 4b. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS PBL 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Volume Kubus 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  2 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan volume 

kubus 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

volume kubus 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan volume kubus, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kubus. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan volume kubus 

- Konsep : definisi dan rumus volume kubus  

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan volume kubus 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang volume 

kubus. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang volume 

kubus. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-

volume-kubus.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  
Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-kubus.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-kubus.html
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c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis yang akan digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran matematika. 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu volume kubus. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

volume kubus (Mengamati) 

11. Guru merangsang siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait volume kubus (Menanya) 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

60 menit 
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Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) : 

12. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

13. Guru membagikan LKS (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok. 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

14. Guru memberikan stimulus (berupa informasi) 

yang berguna dalam fase pemecahan masalah yang 

diberikan dan mengarahkan siswa untuk 

mendiskusikan topik yang diberikan serta mencoba 

menyelesaikan permasalahan terkait topik tersebut 

dengan cara mengeksplorasi pengetahuan yang 

telah dimilikinya (materi prasyarat) maupun dengan 

cara membaca sumber lain selain buku teks. 

(Mengumpulkan informasi) 

15. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

16. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa 

menjumpai kesulitan dalam pengerjaan LKS 

(Lampiran 1). 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

17. Guru meminta perwakilan kelompok (minimal 2 

kelompok) untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. (Mengomunikasikan) 

18. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok 

yang presentasi. 

19. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan terimakasih 

- Berani 

- Percaya 

diri 
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dan memberikan tepuk tangan kepada siswa yang 

berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 

20. Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi 

dan presentasi secara klasikal. 

21. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari LKS 

melalui power point. 

 

 

Penutup 

22. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. 

23. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

24. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

25. Guru membagikan lembar Kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

26. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

27. Guru memberikan PR mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

28. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya yaitu luas permukaan 

balok. 

29. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

doa kemudian mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

(7 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(8 ( 

10 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 
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Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 

Pedoman Penilaian : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi : (Lampiran 5) 

 

Semarang,............................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.     Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011    NIM 4101416017 
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Lampiran 4c. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS PBL 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Luas Permukaan Balok 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  3 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan luas 

permukaan balok 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  luas 

permukaan balok 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan luas permukaan balok, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan balok. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas permukaan balok 

- Konsep : definisi dan rumus luas permukaan balok 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas permukaan balok 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang luas 

permukaan balok. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang luas 

permukaan balok. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-

permukaan-balok.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  
Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-balok.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-luas-permukaan-balok.html
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c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis yang akan digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran matematika. 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu luas permukaan balok. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait luas 

permukaan balok (Mengamati) 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

60 menit 
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11. Guru merangsang siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait luas permukaan balok 

(Menanya) 

Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) : 

12. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

13. Guru membagikan LKS (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok. 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

14. Guru memberikan stimulus (berupa informasi) 

yang berguna dalam fase pemecahan masalah yang 

diberikan dan mengarahkan siswa untuk 

mendiskusikan topik yang diberikan serta mencoba 

menyelesaikan permasalahan terkait topik tersebut 

dengan cara mengeksplorasi pengetahuan yang 

telah dimilikinya (materi prasyarat) maupun dengan 

cara membaca sumber lain selain buku teks. 

(Mengumpulkan informasi) 

15. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

16. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa 

menjumpai kesulitan dalam pengerjaan LKS 

(Lampiran 1). 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

17. Guru meminta perwakilan kelompok (minimal 2 

kelompok) untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. (Mengomunikasikan) 

18. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok 

yang presentasi. 

- Berani 

- Percaya 

diri 
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19. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan terimakasih 

dan memberikan tepuk tangan kepada siswa yang 

berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 

20. Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi 

dan presentasi secara klasikal. 

21. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari LKS 

melalui power point. 

 

 

Penutup 

22. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. 

23. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

24. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

25. Guru membagikan lembar Kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

26. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

27. Guru memberikan PR mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

28. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya yaitu volume balok. 

29. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

doa kemudian mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

(9 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(10 ( 

10 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 
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Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 

Pedoman Penilaian : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi : (Lampiran 5) 

 

Semarang,............................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.     Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011    NIM 4101416017 
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Lampiran 4d. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS PBL 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Volume Balok 

Alokasi Waktu        :  2 JP (@40 menit) 

Pertemuan ke-  :  4 

 

A. Komptensi Inti (KI) 

KI 1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2.  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong 

royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI.3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI.4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Muatan Nilai  

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Muatan Nilai  

3.9 Membedakan dan 

menentukan luas 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

3.9.1 Menentukan volume 

balok 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.2 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan luas 

permukaan dan 

volume bangun ruang 

sisi datar (kubus, 

balok, prisma, dan 

limas). 

Siswa diharapkan mampu : 

4.2.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

volume balok 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan peserta didik dapat dengan tepat: 

1. menentukan volume balok, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume balok. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Pembelajaran Reguler 

- Fakta : masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan volume balok 

- Konsep : definisi dan rumus volume balok  

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan volume balok 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang volume 

balok. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang volume 

balok. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, 

mencoba/ mengumpulkan data atau informasi, mengasosiasi/ menganalisa data 

atau informasi, mengkomunikasikan) 

Metode pembelajaran : Diskusi kelompok 

Model Pembelajaran : Problem Based Learning (PBL) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKS, KUIS dan Power Point 

2. Alat/Bahan : Papan tulis, spidol, penghapus, laptop, LCD, bahan tayang dan 

lembar penilaian. 

G. Sumber Belajar:  

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Buku Matematika 

SMP/MTs Kelas VIII Semester 2 edisi Revisi. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-

volume-balok.html) 

- Lingkungan sekitar 

- Sumber lain yang relevan (buku Mandiri: Matematika untuk SMP/MTs 

kelas VIII Jilid 2) 

H. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN  
Karakter  Alokasi 

Waktu 

a. Pendahuluan 

1. Guru memasuki ruangan kelas tepat waktu dengan 

mengucapkan salam. 

2. Guru mempersiapkan kondisi fisik kelas: 

a. Melihat sekeliling kelas dan memastikan kelas 

bersih & kondusif untuk belajar, 

b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika belum 

tertata rapi, 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-balok.html
https://www.rumusmatematika.org/2018/01/cara-menghitung-volume-balok.html
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c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis dan 

menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengkondisikan fisik dan psikis peserta didik 

agar siap mengikuti pembelajaran matematika. 

a. Menanyakan kabar peserta didik, 

b. Memeriksa kehadiran peserta didik, 

c. Meminta salah satu peserta didik untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,  

d. Meminta peserta didik untuk menyiapkan buku 

dan peralatan tulis yang akan digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran matematika. 

5. Guru menuliskan Sub-Bab yang akan dipelajari di 

papan tulis yaitu volume balok. 

6. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

7. Guru memberitahu rencana pembelajaran, yaitu 

dengan berdiskusi kelompok-presentasi hasil 

diskusi kelompok- kuis. 

8. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

volume balok (Mengamati) 

11. Guru merangsang siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait volume balok (Menanya) 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

60 menit 
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Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) : 

12. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

13. Guru membagikan LKS (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok. 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

14. Guru memberikan stimulus (berupa informasi) 

yang berguna dalam fase pemecahan masalah yang 

diberikan dan mengarahkan siswa untuk 

mendiskusikan topik yang diberikan serta mencoba 

menyelesaikan permasalahan terkait topik tersebut 

dengan cara mengeksplorasi pengetahuan yang 

telah dimilikinya (materi prasyarat) maupun dengan 

cara membaca sumber lain selain buku teks. 

(Mengumpulkan informasi) 

15. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

16. Guru membantu mengarahkan siswa apabila siswa 

menjumpai kesulitan dalam pengerjaan LKS 

(Lampiran 1). 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

17. Guru meminta perwakilan kelompok (minimal 2 

kelompok) untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. (Mengomunikasikan) 

18. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok 

yang presentasi. 

19. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan terimakasih 

- Berani 

- Percaya 

diri 
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dan memberikan tepuk tangan kepada siswa yang 

berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 

20. Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi 

dan presentasi secara klasikal. 

21. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari LKS 

melalui power point. 

 

 

Penutup 

22. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. 

23. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

24. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

25. Guru membagikan lembar Kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

26. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

27. Guru memberikan PR mengenai materi yang telah 

dipelajari. 

28. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya. 

29. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan 

doa kemudian mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

(11 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(12 ( 

10 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

1. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

2. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 
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Pedoman Penilaian : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi : (Lampiran 5) 

 

Semarang,............................... 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 

 

 

Driyanto, S.Pd.     Dimas Yusup Baharudin 

NIP 197312052007011011    NIM 4101416017 
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LAMPIRAN 5 

 

Lampiran 5a. LKS Pertemuan 1 

Lampiran 5b. LKS Pertemuan 2 

Lampiran 5c. LKS Pertemuan 3 

Lampiran 5d. LKS Pertemuan 4 
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ETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nama Anggota Kelompok : 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. …………………………………… 

 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

BANGUN RUANG SISI DATAR 

Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat lebih aktif 

dalam mengemukakan pendapat, serta dapat menentukan dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 

kubus 

 

Lampiran 1 

Lampiran 5a. LKS Pertemuan 1 
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   Ayo Amati! 

    Masalah 1 

Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Tentukan luas permukaan 

kubus tersebut. 

Penyelesaian: 

 

Diketahui: ... 

Ditanya: ... 

 

Jawab: 

Misalkan panjang rusuk = ... 

Maka luas permukaan kubus 

𝐿 = ⋯  

𝐿 = ⋯  

𝐿 = ⋯  

 

Jadi, luas permukaan kubus tersebut adalah ... 𝑐𝑚2 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Amati Gambar 1 di samping! 

Misalkan kubus di samping memiliki panjang rusuk 𝑠. 

Rumus luas permukaan kubus tersebut adalah: 

𝐿 = ⋯ 

Ayo jelaskan hasil pengamatan dari 

masalah 1 di depan kelas! 
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Masalah 2 

Dina mempunyai kotak pernak-pernik berbentuk kubus. Kotak tersebut 

akan di beri warna dengan cara di cat. Jika kotak pernak-pernik tersebut 

memiliki panjang rusuk 12 cm dan harga cat yaitu Rp100/𝑐𝑚2, maka 

berapakah biaya yang dikeluarkan Dina? 

Penyelesaian 
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Masalah 3 

Andi akan memotong sebuah kayu yang berbentuk kubus menjadi 64 

bagian sama besar. Jika sisi bagian atas dan bawah kayu tersebut 

berwarna merah, sedangkan sisi yang lain berwarna biru, gambarlah 

model kubus tersebut dan tentukan banyak potongan kayu yang memiliki 

warna biru saja. 

Penyelesaian 
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ETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nama Anggota Kelompok : 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. …………………………………… 

 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

BANGUN RUANG SISI DATAR 

Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat lebih aktif 

dalam mengemukakan pendapat, serta dapat menentukan dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus 

 

Lampiran 1 

Lampiran 5b. LKS Pertemuan 2 
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   Ayo Amati! 

    Masalah 1 

Dipunyai sebuah kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan panjang diagonal bidang 

𝐴𝐶 = 8√2. Gambarkan kubus tersebut dan tentukan volumenya. 

Penyelesaian: 

 

Diketahui: ... 

Ditanya: ... 

 

Jawab: 

Gambar kubus 

 

 

 

 

 

Misalkan panjang rusuk = ... 

Maka volume kubus 

𝑉 = ⋯  

𝑉 = ⋯  

𝑉 = ⋯  

 

Jadi, volume kubus tersebut adalah ... 𝑐𝑚3 

 

Gambar 1 

Amati Gambar 1 di samping! 

Misalkan kubus di samping memiliki panjang rusuk 𝑠. 

Rumus volume kubus tersebut adalah: 

𝑉 = ⋯ 

Ayo jelaskan hasil pengamatan dari masalah 1 di 

depan kelas! 
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Masalah 2 

Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang bagian dalamnya 

1,4 m. tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi 

tersebut hingga penuh. 

Penyelesaian 
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Masalah 3 

Model kubus memiliki volume 343 𝑐𝑚3. Jika panjang rusuk kubus tersebut 

diperbesar menjadi 4 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus 

yang baru. 

Penyelesaian 
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ETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nama Anggota Kelompok : 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. …………………………………… 

 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

BANGUN RUANG SISI DATAR 

Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat lebih aktif 

dalam mengemukakan pendapat, serta dapat menentukan dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok 

 

Lampiran 1 

Lampiran 5c. LKS Pertemuan 3 
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   Ayo Amati! 

    Masalah 1 

Sebuah balok memiliki ukuran panjang 5 cm, lebar 4 cm dan tinggi 12 

cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. 

Penyelesaian: 

 

Diketahui: ... 

Ditanya: ... 

 

Jawab: 

Misalkan panjang = ⋯, lebar = ⋯, dan tinggi = ⋯. 

Maka luas permukaan balok 

𝐿 = ⋯  

𝐿 = ⋯  

𝐿 = ⋯  

 

Jadi, luas permukaan balok tersebut adalah ... 𝑐𝑚2 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Amati Gambar 1 di samping! 

Misalkan balok di samping memiliki panjang 𝑝, lebar 𝑙, 

dan tinggi 𝑡. Rumus luas permukaan balok tersebut 

adalah: 

𝐿 = ⋯ 

Ayo jelaskan hasil pengamatan dari 

masalah 1 di depan kelas! 
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Masalah 2 

Sebuah balok memiliki ukuran panjang 15 cm dan lebar 4 cm. Jika luas 

permukaan balok tersebut adalah 500 𝑐𝑚2, berapakah tinggi balok 

tersebut? 

Penyelesaian 
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Masalah 3 

Dipunyai sebuah balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan panjang rusuk 𝐴𝐵 = 4 𝑐𝑚, 

panjang diagonal bidang 𝐴𝐶 = 5 𝑐𝑚 dan panjang diagonal ruang 𝐴𝐺 =

5√2 𝑐𝑚. Gambarlah balok tersebut dan hitunglah luas permukaannya. 

Penyelesaian 
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ETA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nama Anggota Kelompok : 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. …………………………………… 

 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

BANGUN RUANG SISI DATAR 

Melalui kegiatan diskusi, diharapkan peserta didik dapat lebih aktif 

dalam mengemukakan pendapat, serta dapat menentukan dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok 

 

Lampiran 1 

Lampiran 5d. LKS Pertemuan 4 
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   Ayo Amati! 

    Masalah 1 

Sebuah balok memiliki panjang 10 𝑐𝑚, lebar 7 𝑐𝑚, dan tinggi 5 𝑐𝑚. 

Gambarkan balok tersebut dan tentukan volumenya. 

Penyelesaian: 

 

Diketahui: ... 

Ditanya: ... 

 

Jawab: 

Gambar balok 

 

 

 

 

 

Misalkan panjang balok = ⋯, lebar balok = ⋯, tinggi balok = ⋯ 

Maka volume balok 

𝑉 = ⋯  

𝑉 = ⋯  

𝑉 = ⋯  

 

Jadi, volume balok tersebut adalah ... 𝑐𝑚3 

 

Amati Gambar 1 di samping! 

Misalkan balok di samping memiliki panjang 𝑝, lebar 𝑙, 

dan tinggi 𝑡. Rumus volume balok tersebut adalah: 

𝑉 = ⋯ 
Gambar 1 

Ayo jelaskan hasil pengamatan dari masalah 1 di 

depan kelas! 
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Masalah 2 

Dipunyai sebuah balok 𝐾𝐿𝑀𝑁. 𝑂𝑃𝑄𝑅. Jika panjang 𝐾𝑀, 𝐾𝐿 dan 𝑀𝑄 

berturut-turut adalah 5 𝑐𝑚, 4 𝑐𝑚 dan 2 𝑐𝑚, gambarlah balok tersebut dan 

tentukan volumenya. 

Penyelesaian 
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Masalah 3 

Sebuah bak mandi berbentuk balok memiliki panjang 3 m, lebar 2 m dan 

tinggi 1 m. Tentukan berapa liter air yang dibutuhkan untuk mengisi bak 

mandi tersebut hingga penuh. 

Penyelesaian 
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LAMPIRAN 6 

 

Lampiran 6a. Kuis Pertemuan 1 

Lampiran 6b. Kuis Pertemuan 2 

Lampiran 6c. Kuis Pertemuan 3 

Lampiran 6d. Kuis Pertemuan 4 
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1 
 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Jawablah soal pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal berikut dengan tepat dan lengkap! 

 

Soal: 

Andi ingin mewarnai kado yang berbentuk kubus dengan pensil warna. Andi mempunyai 

dua buah kado. Kado yang pertama memiliki panjang rusuk 10 cm dan kado yang kedua 

memiliki panjang rusuk 20 cm. Berapa luas seluruh permukaan kado yang harus diwarnai 

Andi? 

 

Waktu : 10 menit 
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................................................................................................................ 

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

Lembar jawab 

Lampiran 3 

Lampiran 6a. KUIS Pertemuan 1 

 



 
 

 
 

KISI-KISI SOAL KUIS 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Pembelajaran Indikator Soal Indikator 

Komunikasi 

No. 

Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

3.9 Membedakan 

dan menentukan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas) 

4.9 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas), serta 

gabungannya. 

Bangun 

Ruang Sisi 

Datar 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

kubus 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan luas 

permukaan kubus 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus 

Peserta didik dapat 

menentukan luas 

permukaan kubus 

A, C, D, E 1 Uraian 

 

  

1
8
4
 



 
 

 
 

Bentuk-bentuk operasional dari kemampuan komunikasi matematik yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri. 

  

1
8
5
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 Indikator Kemampuan 

Komunikasi 
Skor 

Respon peserta didik 

terhadap masalah 

A Kemampuan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari 

suatu persoalan. 

0 Tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan 

1 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan namun kurang 

tepat atau kurang lengkap 

2 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan secara tepat 

dan lengkap 

B Kemampuan membuat gambar 

yang relevan dengan soal dan 

memberinya keterangan. 

0 Tidak membuat gambar yang 

relevan dengan soal 

1 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal namun tidak 

lengkap 

2 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal secara lengkap 

C Kemampuan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian suatu 

persoalan. 

0 Tidak menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 

1 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian namun tidak tepat 

atau tidak lengkap 

2 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian secara tepat dan 

lengkap 

D Kemampuan menuliskan istilah-

istilah dan simbol-simbol 

matematika. 

0 Tidak menuliskan istilah-istilah 

dan simbol-simbol matematika 

1 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat namun tidak 

lengkap 

2 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat dan lengkap 

E Kemampuan membuat simpulan 

secara tertulis dengan 

menggunakan bahasa sendiri. 

0 Tidak membuat simpulan 

tertulis 

1 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas namun tidak 

lengkap 

2 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas dan lengkap 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 



187 
 

 
 

KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN SOAL KUIS 

No. Alternatif Penyelesaian 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikai 

Skor 

Maks 

1 Diketahui : 

panjang rusuk kubus pertama = 10 cm 

panjang rusuk kubus kedua = 20 cm 

 

Ditanya : 

Luas seluruh permukaan kado yang harus diwarnai 

Andi 

 

Penyelesaian 

Misalkan: 

𝑠 = panjang rusuk kubus 

Maka: 

Luas permukaan kubus = 6𝑠2 

Luas permukaan kubus 1 = 6 × 𝑠2 

⇔ Luas permukaan kubus 1 = 6 × (10)2 

⇔ Luas permukaan kubus 1 = 6 × 100 

⇔ Luas permukaan kubus 1 = 600 𝑐𝑚2 

Jadi, luas permukaan kubus 1 = 600 𝑐𝑚2 

Luas permukaan kubus 2 = 6 × 𝑠2 

⇔ Luas permukaan kubus 2 = 6 × (20)2 

⇔ Luas permukaan kubus 2 = 6 × 400 

⇔ Luas permukaan kubus 2 = 2.400 𝑐𝑚2 

Jadi, luas permukaan kubus 2 = 2.400 𝑐𝑚2 

Luas permukaan seluruhnya = luas permukaan 

kubus 1 + luas permukaan kubus 2 

Luas permukaan seluruhnya = 600 + 2.400 

Luas permukaan seluruhnya = 3.000 𝑐𝑚2 

Jadi Luas seluruh permukaan kado yang harus 

diwarnai Andi adalah 3000 𝑐𝑚2 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

C 

 

 

 

E 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Keterangan penilaian kuis 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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1 
 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Jawablah soal pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal berikut dengan tepat dan lengkap! 

 

Soal: 

Dipunyai dua kubus dengan panjang rusuk kubus kedua sama dengan setengah kali 

panjang rusuk pertama. Jika volume kubus pertama sama dengan 512 𝑐𝑚3, gambarlah 

kubus kedua dan hitunglah volumenya. 

 

Waktu : 10 menit 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lembar jawab 

Lampiran 3 

Lampiran 6b. KUIS Pertemuan 2 

 



 
 

 
 

KISI-KISI SOAL KUIS 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Pembelajaran Indikator Soal Indikator 

Komunikasi 

No. 

Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

3.9 Membedakan 

dan menentukan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas) 

4.9 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas), serta 

gabungannya. 

Bangun 

Ruang Sisi 

Datar 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

kubus 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan volume kubus 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

volume kubus 

Peserta didik dapat 

menggambar kubus dan 

menentukan volumenya 

A, B, C, D, E 1 Uraian 

 

  

1
8
9
 



 
 

 
 

Bentuk-bentuk operasional dari kemampuan komunikasi matematik yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri. 

  

1
9
0
 



191 

 

 
 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 Indikator Kemampuan 

Komunikasi 
Skor 

Respon peserta didik 

terhadap masalah 

A Kemampuan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari 

suatu persoalan. 

0 Tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan 

1 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan namun kurang 

tepat atau kurang lengkap 

2 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan secara tepat 

dan lengkap 

B Kemampuan membuat gambar 

yang relevan dengan soal dan 

memberinya keterangan. 

0 Tidak membuat gambar yang 

relevan dengan soal 

1 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal namun tidak 

lengkap 

2 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal secara lengkap 

C Kemampuan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian suatu 

persoalan. 

0 Tidak menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 

1 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian namun tidak tepat 

atau tidak lengkap 

2 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian secara tepat dan 

lengkap 

D Kemampuan menuliskan istilah-

istilah dan simbol-simbol 

matematika. 

0 Tidak menuliskan istilah-istilah 

dan simbol-simbol matematika 

1 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat namun tidak 

lengkap 

2 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat dan lengkap 

E Kemampuan membuat simpulan 

secara tertulis dengan 

menggunakan bahasa sendiri. 

0 Tidak membuat simpulan 

tertulis 

1 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas namun tidak 

lengkap 

2 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas dan lengkap 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN SOAL KUIS 

No. Alternatif Penyelesaian 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikai 

Skor 

Maks 

1 Diketahui : 

Panjang rusuk kubus kedua = 
1

2
× panjang rusuk 

kubus pertama 

Volume kubus pertama = 512 𝑐𝑚3 

 

Ditanya : 

Gambar kubus kedua 

Volume kubus kedua 

 

Penyelesaian 

Misalkan: 

𝑉1 = volume kubus pertama 

𝑉2 = volume kubus kedua 

𝑠1 = panjang rusuk kubus pertama 

𝑠2 = panjang rusuk kubus kedua 

 

Maka: 

𝑉1 = 512 𝑐𝑚3  

𝑉1 = 𝑠1
3  

⇔ 512 = 𝑠1
3  

⇔ 𝑠1 = √512
3

  

⇔ 𝑠1 = 8  

Jadi, panjang rusuk kubus pertama adalah 8 𝑐𝑚. 

 

Karena panjang rusuk kubus kedua sama dengan 

setengah kali panjang rusuk kubus pertama, maka 

𝑠2 =
1

2
× 𝑠1  

⇔ 𝑠2 =
1

2
× 8  

⇔ 𝑠2 = 4  

Jadi, panjang rusuk kubus kedua adalah 4 𝑐𝑚. 

 

Gambar kubus 

 

 

4 𝑐𝑚  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

E 

 

 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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𝑉2 = 𝑠2
3  

⇔ 𝑉2 = 43  

⇔ 𝑉2 = 64  

Jadi, volume kubus kedua adalah 64 𝑐𝑚3. 

 

C 

 

E 

 

2 

 

2 

 

Keterangan penilaian kuis 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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1 
 

 

 

 

 

Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Jawablah soal pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal berikut dengan tepat dan lengkap! 

 

Soal: 

Andi ingin mewarnai kayu yang berbentuk balok dengan cat. Andi mempunyai dua buah 

kayu. Kayu yang pertama memiliki ukuran 20 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 dan kayu yang kedua 

memiliki ukuran 15 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚. Jika harga cat adalah 𝑅𝑝 100 /𝑐𝑚2,  tentukan 

total biaya yang diperlukan Andi. 

 

Waktu : 10 menit 
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................................................................................................................ 

Lembar jawab 

Lampiran 3 

Lampiran 6c. KUIS Pertemuan 3 

 



 

 

 
 

KISI-KISI SOAL KUIS 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Pembelajaran Indikator Soal Indikator 

Komunikasi 

No. 

Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

3.9 Membedakan 

dan menentukan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas) 

4.9 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas), serta 

gabungannya. 

Bangun 

Ruang Sisi 

Datar 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

kubus 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan luas 

permukaan balok 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan balok 

Peserta didik dapat 

menentukan luas permukaan 

balok 

A, C, D, E 1 Uraian 

 

  

1
9
5
 



 

 

 
 

Bentuk-bentuk operasional dari kemampuan komunikasi matematik yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri. 

  

1
9
6
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 Indikator Kemampuan 

Komunikasi 
Skor 

Respon peserta didik 

terhadap masalah 

A Kemampuan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari 

suatu persoalan. 

0 Tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan 

1 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan namun kurang 

tepat atau kurang lengkap 

2 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan secara tepat 

dan lengkap 

B Kemampuan membuat gambar 

yang relevan dengan soal dan 

memberinya keterangan. 

0 Tidak membuat gambar yang 

relevan dengan soal 

1 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal namun tidak 

lengkap 

2 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal secara lengkap 

C Kemampuan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian suatu 

persoalan. 

0 Tidak menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 

1 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian namun tidak tepat 

atau tidak lengkap 

2 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian secara tepat dan 

lengkap 

D Kemampuan menuliskan istilah-

istilah dan simbol-simbol 

matematika. 

0 Tidak menuliskan istilah-istilah 

dan simbol-simbol matematika 

1 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat namun tidak 

lengkap 

2 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat dan lengkap 

E Kemampuan membuat simpulan 

secara tertulis dengan 

menggunakan bahasa sendiri. 

0 Tidak membuat simpulan 

tertulis 

1 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas namun tidak 

lengkap 

2 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas dan lengkap 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN SOAL KUIS 

No. Alternatif Penyelesaian 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikai 

Skor 

Maks 

1 Diketahui : 

Ukuran balok 1 = 20 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 

Ukuran balok 2 = 15 𝑐𝑚 × 5 𝑐𝑚 × 10 𝑐𝑚 

Harga cat = 𝑅𝑝 100 /𝑐𝑚2 

 

Ditanya : 

Total biaya yang diperlukan Andi 

 

Penyelesaian 

Misalkan: 

𝐿1 = luas permukaan balok 1 

𝐿2 = luas permukaan balok 2 

𝑝1 = panjang balok 1 

𝑙1 = lebar balok 1 

𝑡1 = tinggi balok 1 

𝑝2 = panjang balok 2 

𝑙2 = lebar balok 2 

𝑡2 = tinggi balok 2 

Maka: 

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

𝐿1 = 2(𝑝1𝑙1 + 𝑝1𝑡1 + 𝑙1𝑡1)  

⇔ 𝐿1 = 2(20 × 5 + 20 × 5 + 5 × 5) 

⇔ 𝐿1 = 2(100 + 100 + 25) 

⇔ 𝐿1 = 2(225) = 450 

Jadi, luas permukaan balok 1 = 450 𝑐𝑚2 

𝐿2 = 2(𝑝2𝑙2 + 𝑝2𝑡2 + 𝑙2𝑡2)  

⇔ 𝐿2 = 2(15 × 5 + 15 × 10 + 5 × 10) 

⇔ 𝐿2 = 2(75 + 150 + 50) 

⇔ 𝐿2 = 2(275) = 550 

Jadi, luas permukaan balok 2 = 550 𝑐𝑚2 

Luas permukaan seluruhnya = luas permukaan 

balok 1 + luas permukaan balok 2 

Luas permukaan seluruhnya = 450 + 550 

Luas permukaan seluruhnya = 1.000 𝑐𝑚2 

 

Jadi, total biaya yang diperlukan Andi adalah 

𝑅𝑝 100 × 1000 = 𝑅𝑝 100.000 
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2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 



199 

 

 
 

Keterangan penilaian kuis 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Jawablah soal pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal berikut dengan tepat dan lengkap! 

 

Soal: 

Dipunyai sebuah kubus yang memiliki volume 1.000 𝑐𝑚3. Jika panjang balok dua kali 

panjang rusuk kubus, tinggi balok setengah kali panjang rusuk kubus, dan lebar balok 

setengah kali panjang balok, gambarlah balok tersebut dan hitunglah volumenya. 

 

Waktu : 10 menit 
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................................................................................................................ 

Lembar jawab 

Lampiran 3 

Lampiran 6d. KUIS Pertemuan 4 

 



 

 

 
 

KISI-KISI SOAL KUIS 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Pembelajaran Indikator Soal Indikator 

Komunikasi 

No. 

Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

3.9 Membedakan 

dan menentukan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas) 

4.9 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas), serta 

gabungannya. 

Bangun 

Ruang Sisi 

Datar 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

kubus 

• Luas 

permukaan 

dan volume 

balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan volume balok 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

volume balok 

Peserta didik dapat 

menggambar balok dan 

menentukan volumenya 

A, B, C, D, E 1 Uraian 

 

  

2
0
1
 



 

 

 
 

Bentuk-bentuk operasional dari kemampuan komunikasi matematik yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri. 

  

2
0
2
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PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 Indikator Kemampuan 

Komunikasi 
Skor 

Respon peserta didik 

terhadap masalah 

A Kemampuan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari 

suatu persoalan. 

0 Tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan 

1 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan namun kurang 

tepat atau kurang lengkap 

2 Menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan secara tepat 

dan lengkap 

B Kemampuan membuat gambar 

yang relevan dengan soal dan 

memberinya keterangan. 

0 Tidak membuat gambar yang 

relevan dengan soal 

1 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal namun tidak 

lengkap 

2 Membuat gambar yang relevan 

dengan soal secara lengkap 

C Kemampuan menuliskan langkah-

langkah penyelesaian suatu 

persoalan. 

0 Tidak menuliskan langkah-

langkah penyelesaian 

1 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian namun tidak tepat 

atau tidak lengkap 

2 Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian secara tepat dan 

lengkap 

D Kemampuan menuliskan istilah-

istilah dan simbol-simbol 

matematika. 

0 Tidak menuliskan istilah-istilah 

dan simbol-simbol matematika 

1 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat namun tidak 

lengkap 

2 Menuliskan istilah-istilah dan 

simbol-simbol matematika 

secara tepat dan lengkap 

E Kemampuan membuat simpulan 

secara tertulis dengan 

menggunakan bahasa sendiri. 

0 Tidak membuat simpulan 

tertulis 

1 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas namun tidak 

lengkap 

2 Membuat simpulan tertulis 

secara jelas dan lengkap 

 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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KUNCI JAWABAN DAN RUBRIK PENILAIAN SOAL KUIS 

No. Alternatif Penyelesaian 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikai 

Skor 

Maks 

1 Diketahui : 

Volume kubus = 1000 𝑐𝑚3 

Panjang balok= 2 × panjang rusuk kubus 

Tinggi balok =
1

2
× panjang rusuk kubus 

 

Ditanya : 

Gambar balok 

Volume balok 

 

Penyelesaian 

Misalkan: 

𝑉𝑘 = volume kubus  

𝑠 = rusuk kubus 

𝑝 = panjang balok 

𝑙 = lebar balok 

𝑡 = tinggi balok 

𝑉𝑏 = volume balok  

 

Maka: 

𝑉𝑘 = 𝑠3  

⇔ 1000 = 𝑠3  

⇔ 𝑠 = √1000
3

  

⇔ 𝑠 = 10  

Jadi, panjang rusuk kubus adalah 10 𝑐𝑚. 

 

Karena panjang balok sama dengan dua kali 

panjang rusuk kubus, maka 

𝑝 = 2 × 𝑠  

⇔ 𝑝 = 2 × 10  

⇔ 𝑝 = 20  

Jadi, panjang balok adalah 20 𝑐𝑚. 

 

Karena tinggi balok sama dengan setengah kali 

panjang rusuk kubus, maka 

𝑡 =
1

2
× 𝑠  

⇔ 𝑡 =
1

2
× 10  

⇔ 𝑡 = 5  

Jadi, tinggi balok adalah 5 𝑐𝑚. 

 

Karena lebar balok sama dengan setengah kali 

panjang balok, maka 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 
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𝑙 =
1

2
× 𝑝  

⇔ 𝑙 =
1

2
× 20  

⇔ 𝑙 = 10  

Jadi, lebar balok adalah 10 𝑐𝑚. 

 

Gambar balok 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑏 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

⇔ 𝑉𝑏 = 20 × 10 × 5  

⇔ 𝑉𝑏 = 1000  

 

Jadi, volume balok adalah 1000 𝑐𝑚3. 

 

C 

 

 

E 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

E 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

Keterangan penilaian kuis 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

  

20 𝑐𝑚 
10 𝑐𝑚 

5 𝑐𝑚 
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LAMPIRAN 7 

 

Lampiran 7a. Kisi-kisi Soal Posttest Kemampuan Komunikasi Matematik 

Lampiran 7b. Soal Posttest Kemampuan Komunikasi Matematik 

Lampiran 7c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Posttest Kemampuan 

Komunikasi Matematik 

Lampiran 7d. Daftar Nilai Kemampuan Komunikasi Matematik Kelas Eksperimen 

Lampiran 7e. Daftar Nilai Kemampuan Komunikasi Matematik Kelas Kontrol 

  



 

 

 
 

Lampiran 7a. Kisi-kisi Soal Posttest Kemampuan Komunikasi Matematik 

KISI-KISI SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Indikator Pembelajaran Indikator Soal Indikator 

Komunikasi 

No. Butir 

Soal 

Bentuk 

Soal 

3.9 Membedakan 

dan menentukan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas) 

4.9 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas permukaan 

dan volume 

bangun ruang sisi 

datar (kubus, 

balok, prisma dan 

limas), serta 

gabungannya. 

Bangun 

Ruang Sisi 

Datar 

• Luas 

permukaan 

Kubus dan 

Balok 

• Volume 

Kubus dan 

Balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan unsur-unsur 

kubus dan balok 

• Peserta didik dapat 

menentukan luas 

permukaan dan volume 

kubus 

• Peserta didik dapat 

menentukan luas 

permukaan dan volume 

balok 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

kubus 

Peserta didik dapat 

menentukan panjang rusuk 

kubus jika diketahui luas 

permukaannya dan 

menggambarkan kubusnya 

A, B, C, D, E 1 Uraian 

Peserta didik dapat 

menggambar balok dan 

menentukan luas permukaan 

balok jika diketahui satu 

rusuk, satu diagonal bidang, 

dan satu diagonal ruang 

A, B, C, D, E 2 Uraian 

Peserta didik dapat 

menentukan panjang rusuk 

kubus jika diketahui 

volumenya dan menentukan 

volume kubus yang baru 

jika panjang rusuk kubus 

tersebut diperbesar 

A, C, D, E 3 Uraian 

2
0
7
 



 

 

 
 

• Peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan luas 

permukaan dan volume 

balok 

Peserta didik dapat 

menentukan volume balok 

dan volume kubus 

A, C, E 4 Uraian 

Peserta didik dapat 

menentukan panjang rusuk 

kubus dan balok jika 

diketahui volumenya dan 

menentukan luas permukaan 

balok tersebut 

A, C, D, E 5 Uraian 

Peserta didik dapat 

menentukan tinggi balok 

jika diketahui panjang, lebar 

dan volumenya 

A, C, D, E 6 Uraian 

 

Bentuk-bentuk operasional dari kemampuan komunikasi matematik yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

A. Kemampuan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari suatu persoalan. 

B. Kemampuan membuat gambar yang relevan dengan soal dan memberinya keterangan. 

C. Kemampuan menuliskan langkah-langkah penyelesaian suatu persoalan. 

D. Kemampuan menuliskan istilah-istilah dan simbol-simbol matematika. 

E. Kemampuan membuat simpulan secara tertulis dengan menggunakan bahasa sendiri. 

  

2
0
8
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Lampiran 7b. Soal Posttest Kemampuan Komunikasi Matematik 

SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Alokasi Waktu : 60 menit 

Petunjuk: 

• Tuliskan identitas diri Anda dengan lengkap (Nama, Kelas, Nomor Absen). 

• Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

• Kerjakan butir soal yang Anda anggap lebih mudah terlebih dahulu. 

• Periksa jawaban Anda terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Guru. 

Soal: 

1. Gambarlah kubus yang luas permukaannya 384 𝑐𝑚2! 

2. Dipunyai sebuah balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan panjang rusuk 𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚, 

panjang diagonal bidang 𝐴𝐶 = 10 𝑐𝑚 dan panjang diagonal ruang 𝐴𝐺 =

10√2 𝑐𝑚. Gambarlah balok tersebut dan hitunglah luas permukaannya. 

3. Sebuah kubus memiliki volume 64 𝑐𝑚3. Jika panjang rusuk kubus tersebut 

diperbesar menjadi 3 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus 

yang baru! 

4. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran bagian dalamnya 

50 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. Dalam akuarium itu terdapat air yang tingginya 

2

3
 kali tinggi akuarium. Kemudian akuarium tersebut diisi air lagi dari sebuah 

kotak yang terisi penuh. Jika kotak tersebut berbentuk kubus yang panjang 

rusuknya 12 𝑐𝑚, tentukan volume air sekarang! 

5. Volume sebuah kubus sama dengan volume balok yaitu 1.000 𝑐𝑚3. 

Diketahui panjang balok dua kali panjang rusuk kubus dan tinggi balok 

setengah kali lebar balok. Tentukan  luas seluruh permukaan balok! 

6. Sebuah bak air berbentuk balok memiliki panjang 120 𝑐𝑚 dan lebar 80 𝑐𝑚. 

Jika bak tersebut penuh terisi air sebanyak 576 liter maka tentukan tinggi 

bak air terseut! 
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Lampiran 7c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Posttest Kemampuan 

Komunikasi Matematik 

 

RUBRIK PENSKORAN TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIK 

 

No. Alternatif Penyelesaian 

Indikator 

Kemampuan 

Komunikai 

Skor 

Maks 

1 Diketahui: Luas permukaan kubus = 384 𝑐𝑚2 

Ditanya: Gambar kubus 

 

A 

 

 

2 

 

Sebelum menggambar kubus, terlebih dahulu 

menentukan panjang rusuknya dengan 

menggunakan rumus luas permukaan kubus 

Misalkan: 

𝐿 = luas permukaan kubus 

𝑠 = panjang rusuk kubus 

 

 

 

D 

 

 

 

2 

Jawab: 

𝐿 = 6𝑠2  

𝑠2 =
𝐿

6
  

𝑠 = √
384

6
  

𝑠 = √64 = 8  

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 8 𝑐𝑚 

 

E 

 

2 

 

Gambar: 

 

 

B 

 

2 

2 Diketahui: 

𝐴𝐵 = 8 𝑐𝑚  

𝐴𝐶 = 10 𝑐𝑚  

𝐴𝐺 = 10√2  

Ditanya: Gambar balok dan luas permukaan 

 

 

A 

 

 

2 

Misalkan: 

𝐿 = luas permukaan balok 

𝑝 = panjang balok 

𝑙 = lebar balok 

𝑡 = tinggi balok 

 

 

D 

 

 

2 
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Jawab: 

Gambar balok 

 

 

 

 

𝐵𝐶 = √𝐴𝐶2 − 𝐴𝐵2  

𝐵𝐶 = √102 − 82  

𝐵𝐶 = √100 − 64  

𝐵𝐶 = √36  

𝐵𝐶 = 6  

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Jadi, lebar balok tersebut adalah 6 𝑐𝑚 

 

E 2 

𝐶𝐺 = √𝐴𝐺2 − 𝐴𝐶2  

𝐶𝐺 = √(10√2)
2

− 102  

𝐶𝐺 = √200 − 100  

𝐶𝐺 = √100  

𝐶𝐺 = 10  

 

 

 

C 

 

 

 

2 

Jadi, tinggi balok adalah 10 𝑐𝑚 

 

E 2 

Maka luas permukaan balok 

𝐿 = 2(𝑝. 𝑙 + 𝑙. 𝑡 + 𝑝𝑡)  

𝐿 = 2(8.6 + 6.10 + 8.10)  

𝐿 = 2(48 + 60 + 80)  

𝐿 = 2(188)  

𝐿 = 376  

 

 

 

C 

 

 

 

2 

Jadi, luas permukaan balok adalah 376 𝑐𝑚2 E 2 

3 Diketahui: Volume kubus = 64 𝑐𝑚3 

Ditanya: Volume kubus baru jika panjang rusuk 

kubus tersebut diperbesar menjadi 3 kali 

panjang rusuk semula 

 

 

A 

 

 

 

2 
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Jawab: Misalkan: 
(𝑠0) = panjang rusuk semula 
(𝑉0) = volume kubus awal 
(𝑠1) = panjang rusuk setelah diperbesar 

(𝑉1) = volume kubus baru 

 

Menentukan panjang rusuk semula (𝑠0) 

dengan menggunakan volume kubus awal 

(𝑉0) = 64 𝑐𝑚3 

𝑉0 = (𝑠0)3  

𝑠0 = √64
3

  

𝑠0 = 4  

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Jadi, panjang rusuk awal adalah 4 𝑐𝑚 E 2 

panjang rusuk yang baru (𝑠1) adalah 3 kali 

panjang rusuk semula, maka 

𝑠1 = 3 × 4 = 12  

 

 

C 

 

 

2 

Jadi, panjang rusuk setelah diperbesar 

adalah 12 𝑐𝑚 

 

E 

 

2 

Dengan demikian, volume kubus yang baru 

adalah 

𝑉1 = (𝑠1)3  

𝑉1 = (12)3  

𝑉1 = 1728  

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Jadi, volume kubus yang baru adalah 

1728 𝑐𝑚3 

E 2 

4 Diketahui: 

Akuarium berbentuk balok yang ukuran 

dalamnya = 50 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚 × 30 𝑐𝑚. Ini 

berarti panjang (𝑝) = 50 𝑐𝑚, lebar (𝑙) =
30 𝑐𝑚 dan tinggi (𝑡) = 30 𝑐𝑚 

Ditanya: 

Volume air setelah diisi air lagi dari sebuah 

kotak berbentuk kubus dengan panjang 

rusuknya 12 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Jawab: 

Dari soal dikatakan bahwa dalam akuarium 

itu terdapat air yang tingginya 
2

3
 kali tinggi 

akuarium, berarti 
2

3
× 30 =

60

3
= 20  

Jadi, tinggi air adalah 20 𝑐𝑚 

 

 

 

 

 

C 

 

E 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Maka volume air dalam akuarium adalah 

50 × 30 × 20 = 30.000 𝑐𝑚3  

 

C 

E 

 

2 

2 

Memasukkan air lagi dari sebuah kotak 

berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 

12 𝑐𝑚 ke dalam akuarium. Volume air 

dalam kotak adalah 

12 × 12 × 12 = 1.728 𝑐𝑚3  

 

 

 

 

C 

E 

 

 

 

 

2 

2 

Jadi, volume air setelah diisi lagi adalah 

30.000 + 1.728 = 31.728 𝑐𝑚3  

 

E 

 

2 

5 Diketahui: 

𝑉𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑉𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = 1.000 𝑐𝑚3  

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = 2 × 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑠𝑢𝑘 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠  

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 =
1

2
× 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘  

Ditanya: Luas seluruh permukaan balok 

Jawab: Misalkan: 

𝑉𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = volume kubus 

𝑉𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = volume balok 

𝑠 = rusuk kubus 

𝑝 = panjang balok 

𝑙 = lebar balok 

𝑡 = tinggi balok 

𝐿 = luas permukaan balok 

Maka: 

𝑉𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 = 𝑠3  

1000 = 𝑠3  

(10)3 = 𝑠3  

𝑠 = 10  

Jadi, panjang rusuk kubus adalah 10 𝑐𝑚 

Diketahui bahwa panjang balok sama 

dengan 2 kali panjang rusuk kubus, maka 

𝑝 = 2𝑠  
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𝑝 = 2 × 10  

𝑝 = 20  

Jadi, panjang balok adalah 20 𝑐𝑚 

Dan diketahui bahwa tinggi balok sama 

dengan setengah dari lebar balok, maka 

𝑡 =
1

2
𝑙 atau 𝑙 = 2𝑡 

Selanjutnya mencari tinggi (𝑡) pada balok 

dengan menggunakan konsep volume balok 

𝑉𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

1000 = 20 × 2𝑡 × 𝑡  

1000 = 40 × 𝑡2  

𝑡 = √
1000

40
  

𝑡 = √25  

𝑡 = 5  

Jadi, tinggi balok adalah 5 𝑐𝑚 

Maka lebar balok adalah 

𝑙 = 2𝑡  

𝑙 = 2 × 5  

𝑙 = 10  

Jadi, lebar balok adalah 10 𝑐𝑚 

Selanjutnya mencari luas permukaan balok 

𝐿 = 2(𝑝𝑙 + 𝑝𝑡 + 𝑙𝑡)  

𝐿 = 2(20.10 + 20.5 + 10.5)  

𝐿 = 2(200 + 100 + 50)  

𝐿 = 2(350)  

𝐿 = 700  

Jadi, luas seluruh permukaan balok adalah 

700 𝑐𝑚2 
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6 Diketahui: 

𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑝) = 120 𝑐𝑚 

𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑙) = 80 𝑐𝑚 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑉) = 576 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 = 576 𝑑𝑚3

= 576.000 𝑐𝑚3 

Ditanya: 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑘 𝑎𝑖𝑟 (𝑡) 

Jawab: Karena bak air berbentuk balok, maka 

tinggi bak air dapat ditentukan 

menggunakan rumus volume balok 

Misalkan: 

𝑉 = volume balok 
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𝑝 = panjang balok 

𝑙 = lebar balok 

𝑡 = tinggi balok 

Maka: 

𝑉 = 𝑝 × 𝑙 × 𝑡  

576.000 = 120 × 80 × 𝑡  

576.000 = 9.600 × 𝑡  

𝑡 =
576.000

9.600
  

𝑡 = 60  

Jadi, tinggi bak air adalah 60 𝑐𝑚 

D 
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𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 = 94 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
× 100 
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Lampiran 7d. Daftar Nilai Kemampuan Komunikasi Matematik Kelas Eksperimen 

 

DAFTAR NILAI KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

KELAS EKSPERIMEN 

 

No Kode Siswa Nilai 

1 E-01 86 

2 E-02 83 

3 E-03 78 

4 E-04 88 

5 E-05 95 

6 E-06 78 

7 E-07 75 

8 E-08 85 

9 E-09 83 

10 E-10 86 

11 E-11 82 

12 E-12 81 

13 E-13 68 

14 E-14 85 

15 E-15 75 

16 E-16 85 

17 E-17 81 

18 E-18 81 

19 E-19 82 

20 E-20 82 

21 E-21 88 

22 E-22 86 

23 E-23 78 

24 E-24 75 

25 E-25 77 

26 E-26 77 

27 E-27 66 

28 E-28 78 

29 E-29 70 

30 E-30 78 

31 E-31 77 

32 E-32 74 
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Lampiran 7e. Daftar Nilai Kemampuan Komunikasi Matematik Kelas Kontrol 

 

DAFTAR NILAI KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIK 

KELAS KONTROL 

 

No Kode Siswa Nilai 

1 K-01 71 

2 K-02 69 

3 K-03 69 

4 K-04 74 

5 K-05 73 

6 K-06 61 

7 K-07 82 

8 K-08 77 

9 K-09 83 

10 K-10 63 

11 K-11 74 

12 K-12 65 

13 K-13 71 

14 K-14 71 

15 K-15 74 

16 K-16 65 

17 K-17 82 

18 K-18 54 

19 K-19 85 

20 K-20 67 

21 K-21 77 

22 K-22 59 

23 K-23 75 

24 K-24 82 

25 K-25 71 

26 K-26 79 

27 K-27 77 

28 K-28 73 

29 K-29 75 

30 K-30 67 

31 K-31 56 

32 K-32 79 
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LAMPIRAN 8 

 

Lampiran 8a. Uji Hipotesis 1 

Lampiran 8b. Uji Hipotesis 2 
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Lampiran 8a. Uji Hipotesis 1 

 

Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Klasikal) 

 

Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk mengetahui apakah persentase 

ketuntasan siswa pada kelas eksperimen mencapai persentase yang ditetapkan yaitu 

minimal 75% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut memperoleh nilai lebih dari 

atau sama dengan 70. Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜋 ≤ 0,745 (persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥

70 belum mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

𝐻1: 𝜋 > 0,745 (persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥

70 sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

 Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑍1

2
−𝛼

. Statistika 

hitung berdasarkan data penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut. 

𝑧 =  

𝑥
𝑛

− 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

=  

29
32

− 0,745

√0,745(1 − 0,745)
32

= 2,092 

Dari perhitungan tersebut diperoleh 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,092. Nilai 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝛼 = 5% 

adalah 1,64. Karena 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,092 > 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64, maka 𝐻0 ditolak. Artinya 

persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 70 sudah 

mencapai ketuntasan klasikal. 
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Lampiran 8b. Uji Hipotesis 2 

 

Uji Hipotesis 2 (Uji perbedaan rata-rata) 

 

Uji perbedaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata 

kemampuan komunikasi matematik siswa dengan model Learning Cycle 5E lebih 

tinggi daripada rata-rata kemampuan komunikasi matematik siswa dengan model 

PBL. Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (kemampuan komunikasi matematik siswa kelas eksperimen tidak 

lebih baik dari kelas kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (kemampuan komunikasi matematik siswa kelas eksperimen lebih baik 

dari kelas kontrol) 

Kriteria pengujiannya yaitu terima 𝐻0 jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan tolak 𝐻0 jika t 

mempunyai nilai yang lain. 

Derajat kebebasan (dk)= (𝑛1 + 𝑛2 − 2) = 32 + 32 − 2 = 62 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡1−𝛼 = 𝑡0,95 = 1,999. 

 

 Eksperimen Kontrol 

Rata-rata 80,09 71,87 

Varian  37,63 61,79 

 

Statistika hitung berdasarkan data penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut. 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
=

(32 − 1)37,63 + (32 − 1)61,79

32 + 32 − 2
= 49,71 

𝑠 = 7,05 
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𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

=
80,09 − 71,87

7,05√ 1
32 +

1
32

= 4,663 

Dari perhitungan tersebut diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,663. 

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 4,663 > 1,999, maka 𝐻0 ditolak. Artinya kemampuan 

komunikasi matematik siswa kelas eksperimen lebih baik dari kemampuan 

komunikasi matematik siswa kelas kontrol. 
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Lampiran 9a. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 1 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru     √ 

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis   √  

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

 √   

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat  √   

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru   √  

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

  √  

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

 √   

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami  √   

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

  √  

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

 √   

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

   √ 

14. Membuat catatan rangkuman materi    √ 

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 46 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 77% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 9b. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 2 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru     √ 

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis   √  

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

 √   

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat  √   

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru    √ 

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

   √ 

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

   √ 

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami   √  

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

   √ 

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

 √   

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

   √ 

14. Membuat catatan rangkuman materi    √ 

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 

 



226 

 

 
 

 

Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 52 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 87% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 9c. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 3 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 3 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru     √ 

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis   √  

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

 √   

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat  √   

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru   √  

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

  √  

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

 √   

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami  √   

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

  √  

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

 √   

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

  √  

14. Membuat catatan rangkuman materi   √  

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 44 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 73% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 9d. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 4 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 4 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru     √ 

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis   √  

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

 √   

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat   √  

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru   √  

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

  √  

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

   √ 

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami  √   

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

  √  

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

 √   

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

 √   

14. Membuat catatan rangkuman materi    √ 

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 47 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 78% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 9e. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 1 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru    √  

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis   √  

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

 √   

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat  √   

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru  √   

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

 √   

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

   √ 

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami  √   

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

  √  

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

 √   

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

  √  

14. Membuat catatan rangkuman materi   √  

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 43 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 72% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 9f. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 2 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru    √  

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis   √  

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

  √  

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat  √   

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru   √  

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

 √   

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

   √ 

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami  √   

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

  √  

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  √  

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

  √  

14. Membuat catatan rangkuman materi   √  

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 46 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 77% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 9g. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 3 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 3 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru     √ 

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis   √  

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

  √  

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat  √   

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru   √  

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

 √   

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

   √ 

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami  √   

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

  √  

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  √  

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

  √  

14. Membuat catatan rangkuman materi  √   

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 46 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 77% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 9h. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 4 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 4 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No

. 
Kegiatan siswa 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

1. Menjawab salam dari guru     √ 

2. Menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis  √   

3. Mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan 

pelajaran yang akan dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi yang diberikan guru 

   √ 

4. Menjawab pertanyaan guru terkait materi prasyarat   √  

5. Memperhatikan penjelasan dan petunjuk dari guru    √ 

6. Bergabung dengan kelompok sesuai pembagian 

dari guru 

   √ 

7.  Mengerjakan Lembar Kerja Siswa  (LKS) yang 

telah diberikan 

 √   

8. Berdiskusi dengan kelompoknya mengerjakan 

LKS 

   √ 

9. Menanyakan permasalahan yang belum dipahami  √   

10. Mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok di 

depan kelas 

   √ 

11. Memperhatikan dan menanggapi kelompok yang 

presentasi 

  √  

12. Menyampaikan kesimpulan secara lisan terhadap 

materi yang telah dipelajari dengan bahasa dan 

kalimat sendiri 

  √  

13. Mengerjakan soal kuis secara individu dan 

mengumpulkan tepat waktu 

  √  

14. Membuat catatan rangkuman materi  √   

15. Berdoa setelah selesai pembelajaran    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 48 

Skor maksimum  : 60 

Persentase aktifitas siswa : 80% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

1. Kurang aktif : 25% ≤ persentase aktivitas siswa < 43,75% 

2. Cukup aktif : 43,75% ≤ persentase aktivitas siswa < 62,5% 

3. Aktif  : 62,5% ≤ persentase aktivitas siswa < 81,25% 

4. Sangat aktif : 81,25% ≤ persentase aktivitas siswa < 100% 

 

Semarang,………………… 

Pengamat 
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Lampiran 10a. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 1 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 

Guru membuka pelajaran dengan salam, 

menanyakan kabar siswa, dan mengecek 

kehadiran 

    √ 

2 
Guru mempersiapkan alat dan media 

pembelajaran   

    √ 

Tahap Engagement 

3 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang dipakai 

  √   

4 

Guru memberikan apersepsi, permasalahan 

yang menarik minat siswa dan memberikan 

motivasi siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan 

    √ 

5 

Guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengemukakan pendapat awal 

tentang permasalahan, dan memberikan 

contoh permasalahan lain 

  √   

6 
Guru mengkondisikan siswa untuk 

melakukan diskusi 

   √  

II. Kegiatan Inti 

Tahap Exploration 

7 

Guru membagikan LKS dan mempersilakan 

siswa menggunakan media pembelajaran 

yang telah dipersiapkan 

   √  
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8 
Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan 

    √ 

Tahap Explanation 

9 

Guru mempersilakan salah satu kelompok 

menuliskan hasil temuan mereka di depan 

kelas dan memberi penjelasan jika ada 

pertanyaan 

   √  

10 
Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi dan bertanya   

   √ 
 

11 

Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar atas pertanyaan siswa 

   
 

√ 

Tahap Elaboration 

12 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

soal-soal latihan secara berkelompok 

    √ 

13 
Guru memberikan bimbingan saat siswa 

berdiskusi 

  
 

 √ 

14 

Guru meminta siswa menuliskan jawaban 

pekerjaan mereka di papan tulis untuk soal-

soal yang dianggap sulit, siswa lain dapat 

memberi tanggapan 

   √  

15 
Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan 

  √   

Tahap Evaluation 

16 
Guru membagikan soal kuis pada siswa 

untuk dikerjakan secara individu 

   √  

17 
Guru mengkondisikan agar pengerjaan kuis 

berjalan dengan baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

18 

Guru membimbing siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan, siswa 

juga dapat menanyakan hal yang belum 

jelas 

   √  

19 

Guru  menyampaikan  informasi  tentang  

materi  yang  akan  disampaikan  pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

  √   

20 Guru menutup pelajaran dengan salam     √ 

 

Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 84 

Skor maksimum  : 100 

Persentase aktivitas guru : 84% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 



242 

 

 
 

Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 
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Lampiran 10b. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 2 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 

Guru membuka pelajaran dengan salam, 

menanyakan kabar siswa, dan mengecek 

kehadiran 

    √ 

2 
Guru mempersiapkan alat dan media 

pembelajaran   

    √ 

Tahap Engagement 

3 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang dipakai 

  √   

4 

Guru memberikan apersepsi, permasalahan 

yang menarik minat siswa dan memberikan 

motivasi siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan 

    √ 

5 

Guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengemukakan pendapat awal 

tentang permasalahan, dan memberikan 

contoh permasalahan lain 

  √   

6 
Guru mengkondisikan siswa untuk 

melakukan diskusi 

   √  

II. Kegiatan Inti 

Tahap Exploration 

7 

Guru membagikan LKS dan mempersilakan 

siswa menggunakan media pembelajaran 

yang telah dipersiapkan 

   √  
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8 
Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan 

    √ 

Tahap Explanation 

9 

Guru mempersilakan salah satu kelompok 

menuliskan hasil temuan mereka di depan 

kelas dan memberi penjelasan jika ada 

pertanyaan 

   √  

10 
Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi dan bertanya   

   √ 
 

11 

Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar atas pertanyaan siswa 

   
 

√ 

Tahap Elaboration 

12 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

soal-soal latihan secara berkelompok 

    √ 

13 
Guru memberikan bimbingan saat siswa 

berdiskusi 

  
 

 √ 

14 

Guru meminta siswa menuliskan jawaban 

pekerjaan mereka di papan tulis untuk soal-

soal yang dianggap sulit, siswa lain dapat 

memberi tanggapan 

   √  

15 
Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan 

   √  

Tahap Evaluation 

16 
Guru membagikan soal kuis pada siswa 

untuk dikerjakan secara individu 

   √  

17 
Guru mengkondisikan agar pengerjaan kuis 

berjalan dengan baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

18 

Guru membimbing siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan, siswa 

juga dapat menanyakan hal yang belum 

jelas 

   √  

19 

Guru  menyampaikan  informasi  tentang  

materi  yang  akan  disampaikan  pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

  √   

20 Guru menutup pelajaran dengan salam     √ 

 

Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 85 

Skor maksimum  : 100 

Persentase aktivitas guru : 85% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 
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Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 
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Lampiran 10c. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 3 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 3 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 

Guru membuka pelajaran dengan salam, 

menanyakan kabar siswa, dan mengecek 

kehadiran 

    √ 

2 
Guru mempersiapkan alat dan media 

pembelajaran   

    √ 

Tahap Engagement 

3 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang dipakai 

  √   

4 

Guru memberikan apersepsi, permasalahan 

yang menarik minat siswa dan memberikan 

motivasi siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan 

    √ 

5 

Guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengemukakan pendapat awal 

tentang permasalahan, dan memberikan 

contoh permasalahan lain 

  √   

6 
Guru mengkondisikan siswa untuk 

melakukan diskusi 

   √  

II. Kegiatan Inti 

Tahap Exploration 

7 

Guru membagikan LKS dan mempersilakan 

siswa menggunakan media pembelajaran 

yang telah dipersiapkan 

   √  
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8 
Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan 

    √ 

Tahap Explanation 

9 

Guru mempersilakan salah satu kelompok 

menuliskan hasil temuan mereka di depan 

kelas dan memberi penjelasan jika ada 

pertanyaan 

   √  

10 
Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi dan bertanya   

   √ 
 

11 

Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar atas pertanyaan siswa 

   
 

√ 

Tahap Elaboration 

12 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

soal-soal latihan secara berkelompok 

    √ 

13 
Guru memberikan bimbingan saat siswa 

berdiskusi 

  
 

 √ 

14 

Guru meminta siswa menuliskan jawaban 

pekerjaan mereka di papan tulis untuk soal-

soal yang dianggap sulit, siswa lain dapat 

memberi tanggapan 

   √  

15 
Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan 

  √   

Tahap Evaluation 

16 
Guru membagikan soal kuis pada siswa 

untuk dikerjakan secara individu 

   √  

17 
Guru mengkondisikan agar pengerjaan kuis 

berjalan dengan baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

18 

Guru membimbing siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan, siswa 

juga dapat menanyakan hal yang belum 

jelas 

   √  

19 

Guru  menyampaikan  informasi  tentang  

materi  yang  akan  disampaikan  pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

  √   

20 Guru menutup pelajaran dengan salam     √ 

 

Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 84 

Skor maksimum  : 100 

Persentase aktivitas guru : 84% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 
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Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 
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Lampiran 10d. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 4 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 4 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 

Guru membuka pelajaran dengan salam, 

menanyakan kabar siswa, dan mengecek 

kehadiran 

    √ 

2 
Guru mempersiapkan alat dan media 

pembelajaran   

    √ 

Tahap Engagement 

3 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan model pembelajaran yang dipakai 

  √   

4 

Guru memberikan apersepsi, permasalahan 

yang menarik minat siswa dan memberikan 

motivasi siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan 

    √ 

5 

Guru memberi kesempatan pada siswa 

untuk mengemukakan pendapat awal 

tentang permasalahan, dan memberikan 

contoh permasalahan lain 

  √   

6 
Guru mengkondisikan siswa untuk 

melakukan diskusi 

   √  

II. Kegiatan Inti 

Tahap Exploration 

7 

Guru membagikan LKS dan mempersilakan 

siswa menggunakan media pembelajaran 

yang telah dipersiapkan 

   √  
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8 
Guru membimbing siswa yang mengalami 

kesulitan 

    √ 

Tahap Explanation 

9 

Guru mempersilakan salah satu kelompok 

menuliskan hasil temuan mereka di depan 

kelas dan memberi penjelasan jika ada 

pertanyaan 

   √  

10 
Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi dan bertanya   

   √ 
 

11 

Guru memberi umpan balik positif dan 

penguatan tentang hasil temuan siswa serta 

memberikan konfirmasi jawaban yang 

benar atas pertanyaan siswa 

   
 

√ 

Tahap Elaboration 

12 
Guru meminta siswa untuk menyelesaikan 

soal-soal latihan secara berkelompok 

    √ 

13 
Guru memberikan bimbingan saat siswa 

berdiskusi 

  
 

 √ 

14 

Guru meminta siswa menuliskan jawaban 

pekerjaan mereka di papan tulis untuk soal-

soal yang dianggap sulit, siswa lain dapat 

memberi tanggapan 

   √  

15 
Guru memberikan penjelasan apabila 

diperlukan 

   √  

Tahap Evaluation 

16 
Guru membagikan soal kuis pada siswa 

untuk dikerjakan secara individu 

   √  

17 
Guru mengkondisikan agar pengerjaan kuis 

berjalan dengan baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

18 

Guru membimbing siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang telah dilakukan, siswa 

juga dapat menanyakan hal yang belum 

jelas 

   √  

19 

Guru  menyampaikan  informasi  tentang  

materi  yang  akan  disampaikan  pada 

pertemuan berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

  √   

20 Guru menutup pelajaran dengan salam     √ 

 

Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 85 

Skor maksimum  : 100 

Persentase aktivitas guru : 85% 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 
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Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 
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Lampiran 10e. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 1 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 Guru datang ke kelas tepat waktu     √ 

2 

Guru membuka pelajaran  dengan  

salam, menanyakan  kabar  siswa,  

dan mengecek kehadiran 

    √ 

3 
Guru mempersiapkan kondisi fisik 

dan psikis kelas   

   √  

4 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan model 

pembelajaran yang dipakai 

   √  

5 
Guru memberikan motivasi siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan 

   √  

6 
Guru  menguji siswa dengan materi 

prasyarat 

  √   

II. Kegiatan Inti 

 

Mengorientasi Siswa Pada Masalah 

7 
Guru membagikan LKS untuk 

digunakan berdiskusi 

    √ 

8 
Guru mengajak siswa 

mengidentifikasi masalah 

   √  

9 
Guru memberi  kesempatan  siswa 

untuk bertanya. 

   √  

Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 
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10 
Guru membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok 

   √  

11 

Guru membantu siswa memahami 

peran masing masing siswa dalam 

kelompok. 

   √  

Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

12 
Guru berkeliling memantau 

jalannya diskusi 

   √  

13 
Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

    √ 

14 

Guru membimbing  siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah 

   √  

15 
Guru memberikan penjelasan 

apabila diperlukan 

   √  

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

16 

Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

    √ 

17 
Guru meminta  kelompok yang 

tidak presentasi untuk menanggapi  

    √ 

18 
Guru mengawasi jalannya diskusi 

kelas 

  √   

19 

Guru mengarahkan jalannya diskusi 

supaya tetap terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan 

pembelajaran. 

  √   

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20 

Guru membagikan soal kuis pada 

siswa untuk dikerjakan secara 

individu 

    √ 

21 

Guru mengkondisikan agar 

pengerjaan kuis berjalan dengan 

baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

22 

Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya apabila ada 

yang belum dipahami 

  √   

23 

Guru  menyampaikan  informasi  

tentang  materi  yang  akan  

disampaikan  pada pertemuan 

berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

  √   

24 
Guru menutup pelajaran dengan 

salam 

    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 99 

Skor maksimum  : 120 

Persentase aktivitas guru : 82,5% 

 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 
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Lampiran 10f. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 2 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 Guru datang ke kelas tepat waktu    √  

2 

Guru membuka pelajaran  dengan  

salam, menanyakan  kabar  siswa,  

dan mengecek kehadiran 

    √ 

3 
Guru mempersiapkan kondisi fisik 

dan psikis kelas   

    √ 

4 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan model 

pembelajaran yang dipakai 

  √   

5 
Guru memberikan motivasi siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan 

  √   

6 
Guru  menguji siswa dengan materi 

prasyarat 

    √ 

II. Kegiatan Inti 

 

Mengorientasi Siswa Pada Masalah 

7 
Guru membagikan LKS untuk 

digunakan berdiskusi 

   √  

8 
Guru mengajak siswa 

mengidentifikasi masalah 

  √   

9 
Guru memberi  kesempatan  siswa 

untuk bertanya. 

  √   

Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 
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10 
Guru membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok 

  √   

11 

Guru membantu siswa memahami 

peran masing masing siswa dalam 

kelompok. 

  √   

Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

12 
Guru berkeliling memantau 

jalannya diskusi 

    √ 

13 
Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

   √  

14 

Guru membimbing  siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah 

  √   

15 
Guru memberikan penjelasan 

apabila diperlukan 

  √   

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

16 

Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

    √ 

17 
Guru meminta  kelompok yang 

tidak presentasi untuk menanggapi  

    √ 

18 
Guru mengawasi jalannya diskusi 

kelas 

  √   

19 

Guru mengarahkan jalannya diskusi 

supaya tetap terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan 

pembelajaran. 

  √   

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20 

Guru membagikan soal kuis pada 

siswa untuk dikerjakan secara 

individu 

    √ 

21 

Guru mengkondisikan agar 

pengerjaan kuis berjalan dengan 

baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

22 

Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya apabila ada 

yang belum dipahami 

    √ 

23 

Guru  menyampaikan  informasi  

tentang  materi  yang  akan  

disampaikan  pada pertemuan 

berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

   √  

24 
Guru menutup pelajaran dengan 

salam 

    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 95 

Skor maksimum  : 120 

Persentase aktivitas guru : 79,17% 

 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 
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Lampiran 10g. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 3 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 3 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 Guru datang ke kelas tepat waktu     √ 

2 

Guru membuka pelajaran  dengan  

salam, menanyakan  kabar  siswa,  

dan mengecek kehadiran 

    √ 

3 
Guru mempersiapkan kondisi fisik 

dan psikis kelas   

    √ 

4 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan model 

pembelajaran yang dipakai 

  √   

5 
Guru memberikan motivasi siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan 

  √   

6 
Guru  menguji siswa dengan materi 

prasyarat 

    √ 

II. Kegiatan Inti 

 

Mengorientasi Siswa Pada Masalah 

7 
Guru membagikan LKS untuk 

digunakan berdiskusi 

    √ 

8 
Guru mengajak siswa 

mengidentifikasi masalah 

    √ 

9 
Guru memberi  kesempatan  siswa 

untuk bertanya. 

    √ 

Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 
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10 
Guru membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok 

  √   

11 

Guru membantu siswa memahami 

peran masing masing siswa dalam 

kelompok. 

  √   

Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

12 
Guru berkeliling memantau 

jalannya diskusi 

    √ 

13 
Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

   √  

14 

Guru membimbing  siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah 

  √   

15 
Guru memberikan penjelasan 

apabila diperlukan 

  √   

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

16 

Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

    √ 

17 
Guru meminta  kelompok yang 

tidak presentasi untuk menanggapi  

    √ 

18 
Guru mengawasi jalannya diskusi 

kelas 

  √   

19 

Guru mengarahkan jalannya diskusi 

supaya tetap terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan 

pembelajaran. 

  √   

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20 

Guru membagikan soal kuis pada 

siswa untuk dikerjakan secara 

individu 

    √ 

21 

Guru mengkondisikan agar 

pengerjaan kuis berjalan dengan 

baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

22 

Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya apabila ada 

yang belum dipahami 

    √ 

23 

Guru  menyampaikan  informasi  

tentang  materi  yang  akan  

disampaikan  pada pertemuan 

berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

   √  

24 
Guru menutup pelajaran dengan 

salam 

    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 101 

Skor maksimum  : 120 

Persentase aktivitas guru : 84,17% 

 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 

  



261 

 

 
 

Lampiran 10h. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 4 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU 

Mata Pelajaran : Matematika 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Pertemuan ke-  : 4 

 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom pilihan 

Anda, berikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

 

Pedoman Penskoran: 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan cukup baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 5 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

No. Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

I. Kegiatan Awal 

1 Guru datang ke kelas tepat waktu     √ 

2 

Guru membuka pelajaran  dengan  

salam, menanyakan  kabar  siswa,  

dan mengecek kehadiran 

    √ 

3 
Guru mempersiapkan kondisi fisik 

dan psikis kelas   

   √  

4 

Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan model 

pembelajaran yang dipakai 

   √  

5 
Guru memberikan motivasi siswa 

terhadap materi yang akan diajarkan 

   √  

6 
Guru  menguji siswa dengan materi 

prasyarat 

  √   

II. Kegiatan Inti 

 

Mengorientasi Siswa Pada Masalah 

7 
Guru membagikan LKS untuk 

digunakan berdiskusi 

    √ 

8 
Guru mengajak siswa 

mengidentifikasi masalah 

   √  

9 
Guru memberi  kesempatan  siswa 

untuk bertanya. 

   √  

Mengorganisasikan Siswa dalam Belajar 
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10 
Guru membantu siswa membagi 

tugas dalam kelompok 

   √  

11 

Guru membantu siswa memahami 

peran masing masing siswa dalam 

kelompok. 

   √  

Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 

12 
Guru berkeliling memantau 

jalannya diskusi 

   √  

13 
Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

   √  

14 

Guru membimbing  siswa 

menentukan strategi pemecahan 

masalah 

  √   

15 
Guru memberikan penjelasan 

apabila diperlukan 

   √  

Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya 

16 

Guru meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi 

    √ 

17 
Guru meminta  kelompok yang 

tidak presentasi untuk menanggapi  

    √ 

18 
Guru mengawasi jalannya diskusi 

kelas 

   √  

19 

Guru mengarahkan jalannya diskusi 

supaya tetap terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan 

pembelajaran. 

  √   

Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah 

20 

Guru membagikan soal kuis pada 

siswa untuk dikerjakan secara 

individu 

    √ 

21 

Guru mengkondisikan agar 

pengerjaan kuis berjalan dengan 

baik 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

22 

Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya apabila ada 

yang belum dipahami 

  √   

23 

Guru  menyampaikan  informasi  

tentang  materi  yang  akan  

disampaikan  pada pertemuan 

berikutnya dan meminta siswa 

untuk mempelajarinya 

  √   

24 
Guru menutup pelajaran dengan 

salam 

    √ 
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Perhitungan 

Skor total hasil pengamatan : 98 

Skor maksimum  : 120 

Persentase aktivitas guru : 81,67% 

 

𝑷 =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒎𝒂𝒕𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎
× 𝟏𝟎𝟎% 

Kriteria : 

• Kurang baik : persentase aktivitas guru ≤ 25% 

• Cukup baik : 25% < persentase aktivitas guru ≤ 50% 

• Baik  : 50% < persentase aktivitas guru ≤ 75% 

• Sangat baik : persentase aktivitas guru > 75% 

 

       Semarang, .............................. 

       Pengamat 
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LAMPIRAN 11 

 

Lampiran 11a. Lembar Validasi RPP Kelas Eksperimen 

Lampiran 11b. Lembar Validasi RPP Kelas Kontrol 
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Lampiran 11a. Lembar Validasi RPP Kelas Eksperimen 

 

LEMBAR VALIDASI RPP KELAS EKSPERIMEN 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan RPP dalam 

perencanan proses pembelajaran Learning Cycle 5E. 

 

B. PETUNJUK 

Mohon Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian terhadap rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia 

sesuai dengan skala penilaian yang digunakan, yaitu: 

Sangat baik : 4 

Baik   : 3 

Cukup baik  : 2 

Kurang baik  : 1 

Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu, dimohon langsung dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

 

C. PENILAIAN 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 

I Perumusan Tujuan Pembelajaran 

 1. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

   √ 

2. Ketepatan penjabaran indikator dari 

Kompetensi Dasar. 

  √  

3. Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran. 

   √ 

II Isi yang disajikan 

 

4. Kesesuaian kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan sintaks Learning Cycle 5E. 

   √ 

5. Kesesuaian uraian aktivitas pembelajaran 

dengan langkah-langkah pendekatan 

saintifik.  

   √ 

6. Kelengkapan instrumen evaluasi (soal, 

kunci jawaban, dan pedoman penskoran). 

   √ 

III Bahasa 

 7. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan 

EBI 

  √  

8. Bahasa yang digunakan komunikatif   √  

9. Struktur kalimat yang digunakan 

sederhana tetapi dapat dipahami. 

  √  

Jumlah   12 20 

Skor Total 32 
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𝑥 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% =

𝟑𝟐

𝟑𝟔
× 100% = 𝟖𝟗% 

 

D. KRITERIA SKOR 

Petunjuk  

Berikan tanda centang (√) pada kolom nilai sesuai dengan hasil penilaian (𝑥). 

Rentang Skor Kriteria Nilai 

75% < 𝑥 ≤ 100% Sangat baik  𝟖𝟗% 

50% < 𝑥 ≤ 75% Baik   

25% < 𝑥 ≤ 50% Cukup baik  

𝑥 ≤ 25% Kurang baik  

 

E. SIMPULAN 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari huruf di 

bawah ini sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  RPP ini: 

a. Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen RPP, Instrumen harus 

diganti 

b. Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen RPP, Instrumen perlu 

banyak diganti 

c. Menunjukkan instrumen RPP dapat digunakan dengan sedikit revisi 

d. Menunjukkan instrumen RPP dapat digunakan tanpa revisi 

 

F. SARAN DAN PERBAIKAN 

………………………………………………………………………………

… 

 

Semarang,   

Validator 
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Lampiran 11b. Lembar Validasi RPP Kelas Kontrol 

 

LEMBAR VALIDASI RPP KELAS KONTROL 

A. TUJUAN 

Tujuan penggunaan instrumen ini adalah untuk mengukur kevalidan RPP dalam 

perencanan proses pembelajaran model PBL. 

 

B. PETUNJUK 

Mohon Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian terhadap rencana pelaksanaan 

pembelajaran dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang tersedia 

sesuai dengan skala penilaian yang digunakan, yaitu: 

Sangat baik : 4 

Baik   : 3 

Cukup baik  : 2 

Kurang baik  : 1 

Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu, dimohon langsung dituliskan pada naskah 

yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang telah disediakan. 

 

C. PENILAIAN 

No

. 
Aspek yang dinilai 

Skala Penilaian 

1 2 3 4 

I Perumusan Tujuan Pembelajaran 

 1. Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

  √  

2. Ketepatan penjabaran indikator dari 

Kompetensi Dasar. 

  √  

3. Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran. 

  √  

II Isi yang disajikan 

 

4. Kesesuaian kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan sintaks PBL. 

   √ 

5. Kesesuaian uraian aktivitas pembelajaran 

dengan langkah-langkah pendekatan 

saintifik.  

   √ 

6. Kelengkapan instrumen evaluasi (soal, 

kunci jawaban, dan pedoman penskoran). 

   √ 

III Bahasa 

 7. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan 

EBI 

  √  

8. Bahasa yang digunakan komunikatif   √  

9. Struktur kalimat yang digunakan 

sederhana tetapi dapat dipahami. 

  √  

Jumlah   18 12 

Skor Total 30 
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𝑥 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% =

𝟑𝟎

𝟑𝟔
× 100% = 𝟖𝟑% 

 

D. KRITERIA SKOR 

Petunjuk  

Berikan tanda centang (√) pada kolom nilai sesuai dengan hasil penilaian (𝑥). 

Rentang Skor Kriteria Nilai 

75% < 𝑥 ≤ 100% Sangat baik  83% 

50% < 𝑥 ≤ 75% Baik   

25% < 𝑥 ≤ 50% Cukup baik  

𝑥 ≤ 25% Kurang baik  

 

E. SIMPULAN 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari huruf di 

bawah ini sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu.  RPP ini: 

e. Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen RPP, Instrumen harus 

diganti 

f. Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrumen RPP, Instrumen perlu 

banyak diganti 

g. Menunjukkan instrumen RPP dapat digunakan dengan sedikit revisi 

h. Menunjukkan instrumen RPP dapat digunakan tanpa revisi 

 

F. SARAN DAN PERBAIKAN 

………………………………………………………………………………

… 

 

Semarang,   

Validator 
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