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ABSTRAK 

 

Intan, D. (2020). Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas VIII Ditinjau 

dari Self Efficacy pada Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain). Skripsi, 

Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

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

Kata Kunci: Kemampuan Representasi Matematis, POE (Predict, Observe, 

Explain), Self Efficacy. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketuntasan klasikal dan 

membandingkan rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII 

pada model POE dan PBL serta mendeskripsikan kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VIII pada model POE ditinjau dari self efficacy. Metode 

penelitian ini adalah quantitative methods atau penelitian kuantitatif dilanjutkan 

dengan deskripsi. Desain untuk penelitian ini menggunakan True Experimental 

Design dengan bentuk Posttest-Only Control Design. Populasi dari penelitian ini 

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

256 siswa. Pengambilan sampel untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dilakukan dengan cara acak kelas dan diperoleh 32 siswa kelas VIII A dan 32 siswa 

kelas VIII B. Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik 

purposive sampling dimana subjek yang dipilih yaitu 3 subjek pada kategori self 

efficacy atas, 3 subjek pada kategori self efficacy tengah, dan 3 subjek pada kategori 

self efficacy bawah. Pengambilan data dilakukan menggunakan tes tertulis 

kemampuan representasi matematis, pengisian angket self efficacy, dan wawancara 

subjek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji proporsi 

dan uji t, sedangkan untuk deskripsi kemampuan representasi matematis ditinjau 

dari self efficacy dilakukan dengan keabsahan/kredibilitas data. Indikator 

kemampuan representasi matematis dalam penelitian ini yaitu: (A) membuat 

gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi 

penyelesaian; (B) membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

yang diberikan; (C) penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis; 

(D) menuliskan interpretasi dari suatu representasi; dan (E) menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kemampuan representasi 

matematis siswa pada model POE (Predict, Observe, Explain) mencapai ketuntasan 

klasikal dan (2) rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada model 

POE lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada 

model PBL. Kecenderungan subjek-subjek dalam setiap kategori self efficacy yaitu: 

subjek pada kategori self efficacy atas mampu memenuhi semua indikator, yaitu 

indikator A, B, C, D, dan E, subjek pada kategori self efficacy tengah mampu 

memenuhi indikator A, B, C, dan E tetapi kurang mampu memenuhi indikator D, 

sedangkan subjek pada kategori self efficacy bawah mampu memenuhi indikator A 

dan E tetapi kurang mampu memenuhi indikator B, C, dan D. 

 



 
 

viii 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................... i 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .............................................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ......................................................................... iv 

PRAKATA  .......................................................................................... v 

ABSTRAK  ....................................................................................... vii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................... viii 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................ xi 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................... xiii 

DAFTAR LAMPIRAN  ........................................................................................ xv 

BAB 

I. PENDAHULUAN  .......................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 9 

1.3 Tujuan Penelitian ...................................................................................... 9 

1.4 Manfaat Penelitian .................................................................................. 10 

1.5 Penegasan Istilah .................................................................................... 10 

1.5.1 Ketuntasan Belajar ........................................................................ 10 

1.5.2 Kemampuan Representasi Matematis ........................................... 11 

1.5.3 Self Efficacy ................................................................................... 11 

1.5.4 Model Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) ................ 12 

1.5.5 Model PBL (Problem Based Learning) ........................................ 12 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi ................................................................. 12 

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................. 14 

2.1 Landasan Teori ....................................................................................... 14 

2.1.1 Kemampuan Representasi Matematis ........................................... 14 

2.1.2 Self Efficacy ................................................................................... 17 

2.1.3 Pembelajaran Matematika ............................................................. 20 

2.1.4 Tinjauan Model Pembelajaran ...................................................... 22 



 
 

ix 
 

2.1.5 Lembar Kerja Siswa ...................................................................... 25 

2.1.6 Belajar dan Teori Belajar .............................................................. 26 

2.1.6.1 Teori Belajar Vygotsky .............................................................. 26 

2.1.6.2 Teori Piaget ................................................................................ 27 

2.1.6.3 Teori Belajar Dienes .................................................................. 28 

2.1.7 Uraian Materi Lingkaran ............................................................... 29 

2.2 Penelitian yang Relevan ......................................................................... 31 

2.3 Kerangka Berpikir .................................................................................. 32 

2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................................ 38 

III. METODE PENELITIAN ........................................................................... 39 

3.1 Metode dan Desain Penelitian ................................................................ 39 

3.2 Latar Penelitian ....................................................................................... 40 

3.3 Variabel Penelitian.................................................................................. 41 

3.4 Metode Pengumpulan Data..................................................................... 42 

3.4.1 Metode Tes .................................................................................... 42 

3.4.2 Metode Skala ................................................................................. 42 

3.4.3 Metode Wawancara ....................................................................... 42 

3.5 Instrumen Penelitian ............................................................................... 43 

3.5.1 Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis ................... 43 

3.5.2 Instrumen Self Efficacy.................................................................. 44 

3.5.3 Instrumen Pedoman Wawancara ................................................... 44 

3.6 Prosedur Penelitian ................................................................................. 45 

3.7 Analisis Instrumen .................................................................................. 45 

3.7.1 Validitas  ........................................................................................ 45 

3.7.2 Reliabilitas ..................................................................................... 47 

3.7.3 Daya Pembeda ............................................................................... 48 

3.7.4 Tingkat Kesukaran ........................................................................ 50 

3.7.5 Penentuan Instrumen Tes .............................................................. 51 

3.8 Teknik Analisis Data .............................................................................. 52 

3.8.1 Analisis Data PAS ......................................................................... 52 

3.8.2 Analisis Data Kemampuan Representasi Matematis .................... 55 



 
 

x 
 

3.8.3 Analisis Data Self Efficacy ............................................................ 57 

3.8.4 Analisis Data Hasil Wawancara .................................................... 59 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 61 

4.1 Hasil Penelitian ....................................................................................... 61 

4.1.1 Kemampuan Representasi Matematis ........................................... 62 

4.1.1.1 Uji Normalitas ........................................................................... 62 

4.1.1.2 Uji Homogenitas ........................................................................ 63 

4.1.1.3 Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Klasikal) ................................. 64 

4.1.1.4 Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan Rata-rata) ................................. 64 

4.1.2 Deskripsi Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari Self 

Efficacy  ........................................................................................ 66 

4.2 Pembahasan  ...................................................................................... 125 

4.2.1 Ketuntasan Klasikal Kemampuan Representasi Matematis ........ 127 

4.2.2 Rata-rata Pencapaian Kemampuan Representasi Matematis ...... 128 

4.2.3 Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau  

dari Self Efficacy.......................................................................... 130 

4.2.3.1 Kemampuan Representasi Matematis Subjek Pada Kategori Self 

Efficacy Bawah ........................................................................ 130 

4.2.3.2 Kemampuan Representasi Matematis Subjek Pada Kategori Self 

Efficacy Tengah ....................................................................... 132 

4.2.3.3 Kemampuan Representasi Matematis Subjek Pada Kategori Self 

Efficacy Atas ............................................................................ 132 

V. PENUTUP  ...................................................................................... 134 

5.1 Simpulan  ...................................................................................... 134 

5.2 Saran  ...................................................................................... 136 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 137 

LAMPIRAN  ...................................................................................... 145 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                  Halaman 

2.1 Langkah-langkah Pembelajaran POE ............................................................. 23 

3.1 Batas Kelompok Pengkategorian Self Efficacy ............................................... 44 

3.2 Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen............................................. 47 

3.3. Interpretasi Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis 

 ............................................................................................................................... 47 

3.4. Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen  ....................................... 48 

3.5 Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen  ..................................................... 49 

3.6 Interpretasi Daya Pembeda  ............................................................................ 49 

3.7 Kriteria Tingkat Kesukaran Instrumen  .......................................................... 50 

3.8 Interpretasi Tingkat Kesukaran  ...................................................................... 50 

3.9 Uji Homogenitas Populasi  ............................................................................. 52 

3.10 Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kontrol  ........................................... 53 

3.11 Uji Perbedaan Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kontrol  ............................. 54 

3.12 Batas Kelompok Pengkategorian Self Efficacy  ............................................ 58 

3.13 Klasifikasi Self Efficacy  ............................................................................... 58 

4.1 Rincian Kegiatan Pembelajaran  ..................................................................... 61 

4.2 Indikator Kemampuan Representasi Matematis  ............................................ 66 

4.3 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-9  ......................................... 72 

4.4 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-25  ....................................... 78 

4.5 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-8 .......................................... 84 

4.6 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Kategori Self Efficacy 

Bawah  .............................................................................................................. 85 

4.7 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-23  ....................................... 91 

4.8 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-6 ........................................ 101 

4.9 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-15 ...................................... 103 

4.10 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Kategori Self Efficacy 

Tengah  ........................................................................................................... 104 

4.11 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-21  ................................... 110 

4.12 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-24 .................................... 116 



 
 

xii 
 

4.13 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-22 .................................... 123 

4.14 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Kategori Self Efficacy Atas 

 ........................................................................................................................ 124 

4.15 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Setiap Kategori Self 

Efficacy   ......................................................................................................... 124 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                 Halaman 

1.1 Jawaban siswa 1 ................................................................................................ 4 

1.2 Jawaban siswa 2  ............................................................................................... 5 

2.1 Lingkaran  ....................................................................................................... 29 

2.2 Sudut Pusat Lingkaran  ................................................................................... 30 

2.3 Sudut Keliling Lingkaran  ............................................................................... 30 

2.4 Hubungan Sudut Pusat dan Sudut Keliling  .................................................... 30 

2.5 Sudut Keliling yang menghadap busur yang sama  ........................................ 31 

2.6 Bagan Kerangka Berpikir  ............................................................................... 35 

3.1 Desain Penelitian Posttest-Only Control Design ............................................ 37 

4.1 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-9  .................................................................. 61 

4.2 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-9  .................................................................. 62 

4.3 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-9  .................................................................. 62 

4.4 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-9  .................................................................. 63 

4.5 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-25  ................................................................ 67 

4.6 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-25  ................................................................ 67 

4.7 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-25  ................................................................ 68 

4.8 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-25 ................................................................. 69 

4.9 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-8  .................................................................. 73 

4.10 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-8  ................................................................ 74 

4.11 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-8  ................................................................ 74 

4.12 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-8  ................................................................ 75 

4.13 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-23  .............................................................. 80 

4.14 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-23 ............................................................... 81 

4.15 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-23 ............................................................... 81 

4.16 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-23 ............................................................... 82 

4.17 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-6  ................................................................ 86 

4.18 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-6  ................................................................ 87 

4.19 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-6  ................................................................ 87 

4.20 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-6  ................................................................ 88 



 
 

xiv 
 

4.21 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-15 ............................................................... 92 

4.22 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-15 ............................................................... 92 

4.23 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-15 ............................................................... 93 

4.24 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-15 ............................................................... 94 

4.25 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-21 ............................................................... 99 

4.26 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-21 ............................................................. 100 

4.27 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-21 ............................................................. 100 

4.28 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-21 ............................................................. 101 

4.29 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-24 ............................................................. 105 

4.30 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-24 ............................................................. 106 

4.31 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-24 ............................................................. 107 

4.32 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-24 ............................................................. 107 

4.33 Hasil tes soal nomor 1 subjek E-22 ............................................................. 111 

4.34 Hasil tes soal nomor 2 subjek E-22 ............................................................. 112 

4.35 Hasil tes soal nomor 3 subjek E-22 ............................................................. 113 

4.36 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-22 ............................................................. 114 

4.37 Hasil tes soal nomor 4 subjek E-22 ............................................................. 114 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                 Halaman 

1 ........................................................................................................................... 145 

1a. Daftar Nilai PAS Siswa Kelas VIII Tahun 2019/2020 ................................. 146 

1b. Uji Normalitas Data PAS .............................................................................. 147 

1c. Uji Homogenitas Data PAS ........................................................................... 148 

1d. Uji Kesamaan Rata-rata Data PAS  .............................................................. 149 

1e. Daftar Kode Siswa Kelompok Eksperimen .................................................. 150 

1f. Daftar Kode Siswa Kelompok Kontrol .......................................................... 151 

1g. Daftar Kode Siswa Kelompok Uji Coba ....................................................... 152 

2 ........................................................................................................................... 153 

2a. Kisi-kisi Soal Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis ..................... 154 

2b. Soal Uji Coba Kemampuan Representasi  Matematis .................................. 156 

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

Representasi Matematis ...................................................................................... 158 

2d. Hasil Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis .................................. 166 

2e. Perhitungan Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis 167 

2f. Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis

 ............................................................................................................................. 169 

2g. Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba Kemampuan Representasi 

Matematis ............................................................................................................ 171 

2h. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Kemampuan Representasi  

Matematis ............................................................................................................ 173 

2i. Rekap Hasil Analisis Soal Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis . 175 

3 ........................................................................................................................... 176 

3a. Penggalan silabus .......................................................................................... 177 

4 ........................................................................................................................... 181 

4a. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 1 ..................................................... 182 

4b. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 2..................................................... 189 

4c. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 3 ..................................................... 197 

4d. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 4..................................................... 204 

5 ........................................................................................................................... 212 



 
 

xvi 
 

5a. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 1 ........................................................... 213 

5b. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 2 ........................................................... 221 

5c. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 3 ........................................................... 229 

5d. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 4 ........................................................... 237 

6 ........................................................................................................................... 245 

6a. LKPD Pertemuan 1 ....................................................................................... 246 

6b. LKPD Pertemuan 2 ....................................................................................... 249 

6c. LKPD Pertemuan 3 ....................................................................................... 253 

6d. LKPD Pertemuan 4 ....................................................................................... 256 

7 ........................................................................................................................... 259 

7a. Kuis Pertemuan 1 .......................................................................................... 260 

7b. Kuis Pertemuan 2 .......................................................................................... 264 

7c. Kuis Pertemuan 3 .......................................................................................... 267 

7d. Kuis Pertemuan 4 .......................................................................................... 271 

8 ........................................................................................................................... 275 

8a. Kisi-kisi Soal Posttest Kemampuan Representasi Matematis ....................... 276 

8b. Soal Posttest Kemampuan Representasi Matematis ..................................... 278 

8c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Posttest Kemampuan 

Representasi Matematis ...................................................................................... 279 

8d. Daftar Nilai Kemampuan Representasi Matematis Kelas Eksperimen......... 285 

8d. Daftar Nilai Kemampuan Representasi Matematis Kelas Kontrol ............... 286 

9 ........................................................................................................................... 287 

9a. Kisi-Kisi Angket Self Efficacy  ..................................................................... 288 

9b. Angket Self Efficacy  ..................................................................................... 290 

9c. Hasil Angket Self Efficacy Kelas Eksperimen .............................................. 293 

10 ......................................................................................................................... 294 

10a. Uji Hipotesis 1 ............................................................................................. 295 

10b. Uji Hipotesis 2 ............................................................................................ 296 

11 ......................................................................................................................... 297 

11a. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kemampuan Representasi Matematis ....... 298 

11b. Pedoman Wawancara Kemampuan Representasi Matematis ..................... 299 

12 ......................................................................................................................... 301 



 
 

xvii 
 

12a. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 1 ...................... 302 

12b. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 2 ...................... 304 

12c. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 3 ...................... 305 

12d. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 4 ...................... 308 

12e. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 1 ............................. 310 

12f. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 2 ............................. 312 

12g. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 3............................. 314 

12h. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 4............................. 316 

13 ......................................................................................................................... 318 

13a. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 1 ....................... 319 

13b. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 2 ....................... 321 

13c. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 3 ....................... 323 

13d. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 4 ....................... 325 

13e. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 1 .............................. 327 

13f. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 2............................... 329 

13g. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 3 .............................. 331 

13h. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 4 .............................. 333 

14 ......................................................................................................................... 335 

14a. Lembar Validasi RPP Kelas Eksperimen .................................................... 336 

14b. Lembar Validasi RPP Kelas Kontrol .......................................................... 338 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kemajuan 

negara karena pendidikan berperan penting dalam perkembangan kemampuan 

intelektual manusia. Menurut UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut diharapkan dapat 

mengembangkan potensi anak bangsa untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan 

tidak hanya sebatas mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, tetapi meliputi sikap 

dan karakter yang harus ditanamkan saat proses pembelajaran. Sikap dan karakter 

tersebut dapat ditanamkan saat pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak 

langsung. 

Pada pembelajaran matematika, sikap dan karakter ini dapat disisipkan 

kedalam pembelajaran tidak langsung, sehingga tidak hanya pengetahuan saja yang 

diperoleh tetapi juga sikap dan karakter dapat melekat dalam diri siswa. Salah satu 

mata pelajaran wajib yang harus dipelajari siswa di sekolah yaitu pelajaran 

matematika.  

Matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang 

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

yaitu jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada 

pelajaran matematika, siswa dituntut untuk dapat mencapai kompetensi-kompetensi 
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yang telah ditetapkan. NCTM atau National Council of Teacher Mathematics 

(2000) menjelaskan bahwa terdapat 5 keterampilan proses yang harus dimiliki 

siswa dalam pembelajaran matematika yaitu: (1) pemecahan masalah (problem 

solving); (2) penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); (3) komunikasi 

(communication); (4) koneksi (connection); dan (5) representasi (representation). 

Salah satu yang difokuskan yaitu tentang representasi. Menurut Chen and Lee 

(2015), as the thinking patterns of elementary school learners are still in the 

concrete operational stage, they require manipulable objects, the enactive and 

iconic representation of which helps learners make connections with previously-

acquired knowledge. Siswa yang masih memiliki pola berpikir pada tahap 

operasional konkret memerlukan manipulasi objek dan merepresentasikan objek 

untuk membantu mereka dalam menghubungkan pengetahuan yang mereka miliki. 

Kemampuan representasi ini tentu sangat diperlukan siswa untuk memahami 

permasalahan matematika yang bersifat abstrak.  

Menurut Hutagaol (2013), representasi matematis yang dimunculkan oleh 

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

yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk memahami suatu konsep 

matematika ataupun dalam upayanya mencari suatu solusi dari masalah yang 

dihadapinya. Menurut Effendi (2012), kemampuan representasi matematis 

diperlukan siswa untuk menemukan dan membuat suatu alat atau cara berpikir 

dalam mengomunikasikan gagasan matematis dari yang sifatnya abstrak menuju 

konkret, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Jika kemampuan representasi ini 

diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan matematika, maka masalah yang 

dianggap siswa sangat rumit dan kompleks bisa menjadi lebih sederhana. 

Kemampuan representasi yang baik dapat membantu siswa dalam 

menginterpretasikan dan memodelkan permasalahan matematika yang ada di 

lingkungan sekitar kemudian dapat menemukan penyelesaian yang tepat. 

Penggunaan model matematika yang tepat dan sesuai sebagai suatu bentuk 

representasi akan membantu pemahaman konsep untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dan mengemukakan ide atau gagasan matematika siswa. 
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Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan 

mengungkapkan atau merepresentasikan gagasan-gagasan atau ide-ide matematika 

sebagai alat bantu untuk memecahkan suatu permasalahan matematika yang 

dihadapi. Menurut Hudiono (2010), kemampuan representasi matematika yang 

dimiliki seseorang selain menunjukkan tingkat pemahaman, juga terkait erat 

dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemampuan representasi 

matematika meliputi antara lain: (1) menciptakan dan menggunakan representasi 

untuk menyusun, merekam, dan mengomunikasikan ide matematika; (2) memilih, 

menggunakan, dan menerjemahkan setiap representasi matematika untuk 

memecahkan masalah; (3) menggunakan model penyajian dan menginterpretasikan 

secara fisik, sosial, dan phenomena matematika. Penggunaan representasi dapat 

menjadikan peserta didik untuk mengatur pemikirannya (Asikin, 2011).  

Terdapat permasalahan dalam pembelajaran matematika, yaitu kurang 

berkembangnya kemampuan representasi siswa. Sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Herdiana, et al  (2018) yang menjelaskan bahwa dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran, pada umumnya guru masih memberikan atau 

menyampaikan materi secara langsung dan dalam pengerjaan suatu masalah pun 

siswa diberi tahu secara langsung penyelesaiannya oleh guru. Maka hal ini 

menyebabkan kemampuan representasi siswa kurang berkembang. Guru 

hendaknya memanfaatkan keberagaman cara atau prosedur untuk menyelesaikan 

masalah, agar memberi pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang 

baru berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan cara berpikir matematika yang 

telah diperoleh sebelumnya. Selain itu guru juga harus bisa memilih dan 

menggunakan model, metode, maupun pendekatan pembelajaran yang tepat 

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan mampu 

mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa. 

Berdasarkan pengamatan pada tanggal 30 Juli 2019 yang dilakukan di 

SMPN 8 Semarang, SMP tersebut sudah menerapkan model PBL pada 

pembelajaran matematika. Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu 

model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks 

atau masalah bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 
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keterampilan pemecahan masalah serta dapat memperoleh pengetahuan dan konsep 

yang esensial dari materi pelajaran (Zulfah et al, 2018). Walaupun sudah 

menerapkan model PBL pada pembelajaran matematika, namun hasil belajar siswa 

masih belum maksimal. Terdapat 84% siswa yang belum mencapai ketuntasan pada 

ulangan harian dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 70. Dalam ulangan 

tersebut disisipkan soal yang memerlukan kemampuan representasi matematis pada 

materi Relasi dan Fungsi. Dari 32 siswa yang diberi soal, mereka cenderung tidak 

dapat menuliskan simbol himpunan dan membuat diagram dengan tepat. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya indikator kemampuan representasi 

matematis yaitu representasi visual dan simbolik. Berikut gambar jawaban dari 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Jawaban siswa 1 

 

Himpunan P = {2, 3, 4, 6} dan Q = {1,2,3,4,6,8} dan “faktor dari” adalah relasi 

yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q. Nyatakan relasi tersebut 

dalam bentuk: 

a. Diagram panah 

b. Diagram Kartesius 

c. Himpunan pasangan berurutan 
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Gambar 1.2 Jawaban siswa 2 

Dari Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, terlihat bahwa siswa belum mampu 

merepresentasikan permasalahan matematika ke dalam bentuk diagram dan belum 

bisa menuliskan simbol himpunan dengan benar. Siswa masih kesulitan 

menyelesaikan permasalahan tersebut karena konsep materi yang belum dikuasai. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis siswa masih 

tergolong rendah. Sehubungan dengan kemampuan representasi matematis siswa 

yang masih tergolong rendah ini, maka peran guru sangat penting dalam 

menciptakan siswa untuk memiliki kemampuan representasi yang tinggi sehingga 

memperoleh hasil yang memuaskan dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan.  

Setiap siswa mempunyai cara yang berbeda-beda dalam membangun 

pengetahuannya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mencoba berbagai 

representasi dalam memahami suatu konsep. Kemampuan representasi menjadi 

penting untuk dilatihkan dan dibiasakan kepada siswa, karena kemampuan 

representasi dalam matematika memiliki kesamaan dengan representasi dalam 

kehidupan sehari-hari dalam memecahkan berbagai masalah (Indrati, 2017) 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

representasi matematis harus ditingkatkan, karena peningkatan kemampuan 

representasi sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami 
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matematika itu sendiri dan pada peningkatan prestasi dan hasil belajar matematika 

siswa. Pemilihan model pembelajaran yang tepat sangat membantu guru untuk 

dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang inovatif dan mampu memfasilitasi 

siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri serta kegiatan pembelajaran 

berpusat pada siswa (student centered) adalah model POE. POE merupakan model 

pembelajaran yang dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme yang 

beranggapan bahwa bagi para siswa untuk benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan harus bekerja memecahkan masalah dan menemukan 

segala sesuatunya untuk dirinya dengan ide-ide.  

Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) merupakan proses 

pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik melalui tiga tahap yaitu, 

tahap prediksi atau membuat dugaan awal (predict), pengamatan (observe), serta 

penjelasan hasil pengamatan (explain). Model ini digunakan untuk menggali 

pengetahuan awal peserta didik, memberikan informasi kepada guru mengenai 

kemampuan berpikir peserta didik, mengkondisikan peserta didik untuk melakukan 

diskusi, memotivasi peserta didik untuk mengeksplorasi konsep yang telah dimiliki, 

dan membangkitkan peserta didik untuk melakukan investigasi (Widyaningrum, 

2013). Hal ini berkaitan dengan kemampuan representasi matematis, yaitu pada 

tahap predict dan tahap observe.  

Pada tahap predict, siswa diminta untuk menuliskan prediksi dari jawaban 

atas masalah yang diberikan oleh guru. Dalam melakukan prediksi ini, siswa dapat 

menggunakan definisi, konsep, gambar-gambar, dan keterampilan yang telah 

mereka miliki dengan menggunakan simbol-simbol dan kata-kata mereka sendiri. 

Pada tahap observe, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki hasil prediksi yang 

telah mereka buat yaitu dengan melakukan kegitan observasi, bertanya, mencoba 

maupun demontrasi. Dalam melakukan penyelidikan ini, siswa juga dapat 

memanfaatkan definisi, konsep, maupun gambaran dari suatu objek, misalnya 

berupa gambar-gambar yang dapat mendukung siswa dalam memahami materi 

pelajaran. 
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Penelitian yang terkait dengan pembelajaran model POE yaitu penelitian 

Fannie dan Rohari yang menjelaskan bahwa dalam pembahasan keseluruhan materi 

program linear siswa lebih mudah memahami karena cara berpikir siswa telah 

diarahkan pada uraian materi dan contoh soal yang dikerjakan menggunakan 

langkah-langkah model pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain). Selain itu 

penelitian Setiyani (2017) menunjukkan bahwa kemampuan representasi matematis 

siswa meningkat dengan menggunakan LKS berbasis POE pada materi bangun 

ruang sisi datar.  

Permendikbud (2013) menyatakan bahwa selain kemampuan representasi 

matematis, ada kemampuan lain yang tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh 

siswa. Lunenburg (2011) juga menjelaskan bahwa keyakinan siswa akan 

kemampuannya untuk mengungkapkan ide-ide turut memberikan kontribusi 

terhadap keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Keyakinan seseorang dalam mengkoordinir dan mengarahkan kemampuannya 

dalam mengubah serta menghadapi situasi disebut self efficacy.  

Self Efficacy memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan 

pendidikan. Hal ini dikarenakan self efficacy akan membantu siswa merasa percaya 

atas kemampuan yang dimilikinya serta dapat menangani kesulitan yang mereka 

hadapi dalam pengalaman belajar. Menurut Baron dan Byrne (dalam Walgito, 

2011) self efficacy merupakan suatu kecakapan yang dapat dilatih dan diajarkan 

agar menjadi semakin baik. Bandura (dalam Zimmerman, 2011) menyatakan bahwa 

self efficacy merupakan penilaian diri terhadap kemampuan seseorang untuk 

mengatur dan melaksanakan rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan, mampu mengukur kemampuan diri dalam melakukan berbagai 

tindakan sesuai tingkatan, keumuman, dan kekuatan dalam berbagai situasi atau 

keadaan. 

Perceived self efficacy (anggapan tentang keyakinan diri) berperan besar 

dalam perilaku yang diatur sendiri (Hergenhahn & Olson, 2012). Menurut Schunk 

sebagaimana dikutip oleh Dzulfikar (2013: 46) self efficacy memiliki dampak 

terhadap motivasi, sehingga berkaitan juga terhadap keberhasilan siswa. 

Keberhasilan dan kegagalan yang dialami siswa dapat dipandang sebagai suatu 
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pengalaman belajar, dan pengalaman itulah yang akan dijadikan pendangan bagi 

siswa dalam mengambil suatu keputusan terkait usaha belajarnya (Bandura, 2004).  

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa self efficacy mempunyai peranan yang penting karena keberadaannya akan 

memotivasi seseorang untuk memiliki keteraturan lebih sebagai bentuk persiapan 

diri dalam menghadapi tantangan agar mencapai tujuan yang direncanakan. Selain 

itu, Farhatin (2018) juga menyatakan bahwa self efficacy sangat penting bagi siswa 

sekolah menengah untuk pemecahan masalah matematika. Self efficacy yang kuat 

atau tinggi sangat dibutuhkan siswa dalam pemecahan masalah matematika 

sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran tersebut. Siswa dengan 

self efficacy yang tinggi akan lebih mampu bertahan menghadapai masalah 

matematika, mudah memecahkan tugas dan masalah matematika. Sebaliknya, 

siswa dengan self efficacy yang rendah cenderung rentan dan mudah menyerah 

menghadapi masalah matematika, mengalami kesulitan dalam memecahkan tugas 

dan masalah matematika. 

Faktor yang mempengaruhi self efficacy seseorang yaitu adanya dukungan 

atau support dari orang lain. Menurut Sarafini (2011) dukungan tersebut dapat 

berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, 

dukungan informasi, dan dukungan kelompok. Dukungan atau support tersebut bisa 

diberikan oleh guru melalui proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Benight & Bandura (2004) bahwa dukungan sosial 

memiliki fungsi yang memungkinkan untuk meningkatkan nilai self efficacy. Self 

efficacy siswa juga berhubungan dengan model pembelajaran POE. Sebelum 

pembelajaran dilaksanakan di kelas dengan model POE, skala self efficacy 

diberikan kepada siswa untuk mengetahui tingkat self efficacy yang dimiliki 

masing-masing siswa. Pada saat pembelajaran dengan model POE, guru dapat 

mengetahui dan melihat bagaimana karakteristik masing-masing siswa pada setiap 

kategori self efficacy yang dimiliki siswa.  

Bandura (dalam Lunenburg, 2011) menyatakan bahwa individu yang 

memiliki tingkat self efficacy yang tinggi memiliki keyakinan bahwa ia mampu 

mengerjakan tugas-tugas yang sulit sedangkan individu yang memiliki self efficacy 
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rendah memiliki keyakinan bahwa dirinya hanya mampu mengerjakan tugas yang 

mudah. Selain itu, hasil penelitian Indriati (2017) menyatakan bahwa siswa 

berkeyakinan bahwa nilai yang bagus didapat jika mereka pandai, begitu 

sebaliknya, jika ia kurang pandai maka ia akan selalu mendapatkan nilai yang 

kurang bagus. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilaksanakan studi 

yang berfokus pada kepercayaan atas kemampuan siswa (self efficacy) dan 

representasi matematis siswa, serta pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model POE. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Kemampuan Representasi Matematis Siswa Kelas VIII 

Ditinjau dari Self Efficacy pada Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada 

pembelajaran POE dapat mencapai ketuntasan klasikal? 

2. Apakah kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada model 

POE lebih tinggi daripada kemampuan representasi matematis siswa pada 

model PBL? 

3. Bagaimana deskripsi kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII  

pada model POE ditinjau dari self efficacy ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan maslah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis ketuntasan kemampuan representasi matematis siswa 

kelas VIII pada model POE. 

2. Untuk menganalisis kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII 

pada model POE dibandingkan dengan kemampuan representasi matematis 

siswa pada model PBL. 
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3. Untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa kelas 

VIII pada model POE ditinjau dari self efficacy. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

(1) Bagi Siswa 

Siswa dapat mengembangkan kemampuan representasi matematisnya 

melalui pembelajaran POE serta dapat meningkatkan self efficacy dalam 

dirinya. 

(2) Bagi Guru 

Model pembelajaran POE dapat dijadikan sebagai referensi model 

pembelajaran bagi guru dalam mengembangkan kemampuan representasi 

matematis para siswanya sesuai tingkat self efficacy. 

(3) Bagi Sekolah 

Memperoleh inovasi model pembelajaran matematika dalam rangka 

mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa yang 

selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu model pembelajaran di 

sekolah.  

(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. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan pembiasan pembahasan dalam 

penelitian ini, maka berikut dijelaskan beberapa istilah dan batasan ruang lingkup 

penelitian. 

1.5.1  Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar terdiri dari dua kriteria yaitu ketuntasan belajar 

individual dan klasikal. Kriteria ketuntasan belajar individual menurut Masrukan 

(2014: 17) adalah skor kemampuan siswa yang lebih dari atau sama dengan nilai 
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KKM menyebabkan siswa dinyatakan tuntas. Kriteria ketuntasan belajar klasikal 

menurut Masrukan (2014: 18) apabila sekurang-kurangnya 75% siswa yang 

mengikuti pembelajaran mencapai kriteria tertentu (KKM) yang telah ditetapkan. 

KKM mata pelajaran matematika yang ditetapkan sekolah tempat penelitian adalah 

70. 

1.5.2  Kemampuan Representasi Matematis  

Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan untuk 

mengungkapkan ide-ide matematika (masalah, pernyataan, definisi, dan lain-lain) 

yang digunakan untuk memperlihatkan (mengkomunikasikan) hasil kerjanya 

dengan cara tertentu sebagai hasil interpretasi dari pikirannya. Kemampuan 

representasi matematis dalam penelitian ini adalah kemampuan representasi 

matematis siswa baik berupa kemampuan visual, simbolik maupun verbal dalam 

menyelesaikan soal-soal tes kemampuan representasi matematis. 

Indikator representasi matematis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Representasi visual: 

a. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian. 

2. Representasi simbolik 

a. Membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang 

diberikan. 

b. Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

3. Representasi verbal 

a. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

b. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. 

1.5.3  Self Efficacy 

Menurut Bandura dalam Jess Feist & Feist (2010) menyatakan bahwa 

efikasi diri (self eficacy) adalah  keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk 

melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan 

kejadian dalam lingkungan. Self efficacy yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
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yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya melakukan tindakan-tindakan 

untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kemampuan representasi matematis 

dengan berhasil. Self efficacy dalam penelitian ini diukur berdasarkan dimensi yang 

dinyatakan Bandura yaitu dimensi magnitud/level, dimensi strength, dan dimensi 

generally (Bandura, 1997). 

1.5.4  Model Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) 

POE (Predict, Observe, Explain) merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan peran aktif siswa selama proses pembelajaran, dimana siswa 

membangun sendiri konsep materi yang sedang dipelajari melalui setiap fasenya. 

Prosedur POE adalah meliputi prediksi siswa dari hasil demonstrasi atau 

mengamati, mendiskusikan alasan dari prediksi yang mereka berikan dari hasil 

demonstrasi atau mengamati, dan terakhir menjelaskan hasil prediksi dari 

pengamatan mereka (Sa’adati, 2013). 

1.5.5  Model PBL (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. Adapun sintaks model PBL dalam penelitian ini 

adalah: (1) orientasi siswa kepada masalah; (2) mengorganisasikan siswa untuk 

belajar; (3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; (4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya; dan (5) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini 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 5 bab, yaitu: 

bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi; bab 2 berisi tentang 
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teori-teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian; bab 3 terdiri dari metode 

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

data, instrument penelitian, dan analisis data penelitian; bab 4 terdiri dari hasil 

penelitian dan pembahasannya yang disajikan untuk menjawab permasalahan 

penelitian; bab 5 terdiri dari 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 Representasi Matematis 

Menurut Goldin (1998) a representation is defined as any configuration of 

characters, images, concrete objects etc., that can symbolize or “represent” 

something else. Representasi didefinisikan sebagai konfigurasi dari karakter, 

gambar, objek konkret dan lain-lain yang bisa melambangkan atau mewakili 

sesuatu yang lain. Hwang et al (2007) menjelaskan bahwa representasi merupakan 

proses membuat model dalam dunia nyata ke dalam konsep abstrak atau simbol. 

Representasi merupakan bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu 

masalah yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah 

tersebut (Sabirin, 2014). 

Heibert dan Carpenter (1992) mengemukakan bahwa representasi 

dinyatakan dalam bentuk internal dan eksternal. Representasi internal berkaitan 

dengan proses untuk memperoleh kembali pengetahuan yang telah disimpan dalam 

ingatan serta relevan dengan kebutuhan untuk digunakan ketika diperlukan. Proses 

ini tidak bisa diamati dengan kasat mata dan tidak dapat dinilai secara langsung 

karena merupakan aktivitas dalam pikiran seseorang. Representasi eksternal 

merupakan hasil perwujudan dalam merepresentasikan apapun yang ada dipikiran 

siswa secara internal. Representasi eksternal meliputi bentuk gambar (grafis), 

bentuk simbolik (numerik), bilangan aljabar (persamaan matematika/ekspresi 

aljabar), dan kata-kata/bahasa lisan (verbal), benda konkret (Panasuk, 2011). 

Menurut Shirley (dalam Zhe, 2012) bentuk representasi matematika dibagi 

menjadi lima yaitu representasi numerik, representasi grafis, representasi verbal, 

representasi simbolik, dan representasi ganda. Representasi numerik berfokus pada 

nilai-nilai numerik tertentu dalam berbagai format, seperti desimal, pecahan, atau 

persen dan daftar numerik, seperti daftar nomor muncul sebagai hasil dari 
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probabilitas. Representasi grafis berisi enam representasi visual yang berbeda, 

bergambar, model, grafik horisontal, grafik vertikal, dan koordinat grafik. Pada 

representasi grafis dapat menggunakan benda-benda dunia nyata seperti mainan dan 

cangkir. Representasi verbal memerlukan penggunaan bahasa tulis untuk 

memahami, menjelaskan, menganalisis, menjelaskan atau merenungkan numerik, 

aljabar, atau representasi grafis yang tidak termasuk frasa singkat seperti petunjuk 

untuk memecahkan masalah. Representasi simbolik berfokus pada notasi simbolik 

dan mencakup penggunaan variabel dan formula. Lima representasi simbolik yaitu 

persamaan, ekspresi, persamaan aljabar, ekspresi aljabar, dan formula. Representasi 

ganda berisi dua dari representasi kategori yang tercantum di atas dan tujuh 

kombinasi yang berbeda dari bentuk representasi matematis di atas. 

NCTM (2000) menetapkan standar representasi bahwa program 

pembelajaran dari pra taman kanak-kanak sampai kelas 12 harus memungkinkan 

siswa untuk: (1) menciptakan dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, 

mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis; (2) memilih, menerapkan, 

dan menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan masalah; (3) 

menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena 

fisik, sosial, dan matematis. Kemampuan representasi matematis merupakan suatu 

keterampilan proses dalam pembelajaran matematika di mana siswa dapat 

menggambarkan dan melambangkan gagasan atau ide matematika dengan cara 

tertentu.  

Cai, Lane dan Jacabin (1996) menyatakan bahwa ragam representasi yang 

sering digunakan dalam mengkomunikasikan matematika antara lain: (1) sajian 

visual; (2) pernyataan matematika atau notasi matematika; (3) teks tertulis yang 

ditulis sendiri dengan bahasa sendiri baik formal maupun informal, ataupun 

kombinasi semuanya. Hwang et al (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga 

tingkatan representasi pemecahan masalah matematika yaitu: (1) kemampuan 

representasi bahasa, menerjemahkan benda yang diamati dan berhubungan dengan 

masalah matematika menjadi representasi verbal atau lisan; (2) kemampuan 

representasi grafik atau gambar, keterampilan menerjemahkan masalah matematika 
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menjadi gambar atau grafis; dan (3) kemampuan representasi simbol aritmatika, 

keterampilan menerjemahkan masalah ke dalam representasi rumus aritmatika. 

Hudiono (2010) mengemukakan bahwa kemampuan representasi 

matematika yang dimiliki seseorang, selain menunjukkan tingkat pemahaman, juga 

terkait erat dengan kemampuan pemecahan masalah dalam matematika. Dengan 

demikian, dalam pembelajaran di sekolah hendaknya guru dapat memperhatikan 

dan mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa. Kemampuan 

representasi matematis merupakan kemampuan mengungkapkan atau 

merepresentasikan gagasan/ide matematis baik berupa gambar, simbol, persamaan 

matematis, maupun kata-kata sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari 

masalah yang sedang dihadapinya. Representasi tersebut dapat membantu siswa 

untuk mengorganisasikan dan mengelola pikiran, agar mempermudah pemahaman, 

serta memfokuskannya pada hal-hal yang penting dari masalah matematis yang 

dihadapi. Menurut Utami (2018) the good mathematical representation will be able 

to simplify a complex problem into an easy problems. In the end, a solution can be 

found. Kemampuan representasi matematis yang baik akan dapat menyederhanakan 

masalah yang kompleks menjadi masalah yang mudah, sehingga dapat menemukan 

solusi dari permasalahan yang diberikan. 

Mengembangkan representasi matematis perlu memperhatikan indikator-

indikator untuk tercapainya kemampuan representasi matematis. Menurut 

Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Yudhanegara dan Lestari (2014) indikator 

representasi matematis adalah sebagai berikut. 

1. Representasi Visual 

a. Diagram, grafik, atau tabel 

1) Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram, grafik dan tabel. 

2) Menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah. 

b. Gambar 

1) Membuat gambar pola-pola geometri. 
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2) Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian. 

2. Representasi Simbolik (persamaan atau ekspresi matematis) 

1) Membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang 

diberikan. 

2) Membuat konjektur dari suatu pola bilangan. 

3) Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

3. Representasi Verbal (kata-kata atau teks tertulis) 

1) Membuat situasi masalah berdasarkan data–data atau representasi 

yang diberikan. 

2) Menuliskan interpretasi dari suatu representasi 

3) Menuliskan langkah–langkah penyelesaian masalah matematis 

dengan kata–kata. 

4) Menyusun cerita yang sesuai dengan suatu representasi yang 

disajikan. 

5) Menjawab soal dengan menggunakan kata–kata atau teks tertulis. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Representasi 

visual: membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian. (2) Representasi simbolik: membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan dan penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. (3) Representasi verbal: menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi dan menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis. Indikator-indikator ini sesuai dengan materi yang akan 

digunakan dalam penelitian yaitu materi Lingkaran. 

2.1.2  Self Efficacy 

Self Efficacy adalah keyakinan diri pada kemampuan seseorang untuk 

mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk 

mendapatkan capaian tertentu. Self efficacy seseorang bervariasi dengan berbagai 

dimensi dan berimplikasi dengan kinerja seseorang. Bandura (1997) menjelaskan 

bahwa self efficacy seseorang memiliki 3 dimensi yaitu: (1) magnitude, dimensi ini 
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berhubungan dengan tingkat kesulitan yang diyakini oleh individu untuk dapat 

diselesaikan. Misalnya jika seseorang dihadapkan pada masalah yang disusun 

menurut tingkat kesulitan tertentu, maka self efficacy nya akan jatuh pada tugas-

tugas yang mudah, sedang, dan sulit sesuai dengan batas kemampuan yang 

dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan bagi masing-masing 

tingkatannya tersebut; (2) strength, dimensi ini berhubungan dengan tingkat 

kekuatan atau kelemahan keyakinan individu tentang kompetensi yang 

dipersepsinya. Dengan kata lain, dimensi ini merujuk pada derajat kemantapan 

seseorang terhadap keyakinannya tentang kesulitan tugas atau masalah yang bisa 

dikerjakan. Seseorang dengan self efficacy yang lemah mudah dikalahkan oleh 

pengalaman yang sulit, sedangkan orang yang memiliki self efficacy yang kuat 

dalam kompetensi akan mempertahankan usahanya walaupun mengalami 

kesulitan; (3) Generally, dimensi ini menunjukkan apakah keyakinan akan 

berlangsung dalam domain tertentu atau berlaku dalam berbagai macam aktivitas 

dan situasi yang lain. Dimensi ini berhubungan dengan pencapaian keberhasilan 

seseorang dalam mengatasi atau menyelesaikan tugas dalam kondisi tertentu.  

Individu yang memiliki self efficacy rendah dalam mengerjakan tugas 

tertentu akan cenderung menghindari tugas tersebut. Mahardikawati (2011) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin tinggi self efficacy semakin tinggi 

pula prestasi belajar yang dicapai siswa dan semakin rendah self efficacy semakin 

rendah pula prestasi belajar yang dicapai siswa. Oleh karena itu, diharapakan siswa 

dapat melakukan pengembangan internal untuk meningkatkan self efficacy yang 

dimilikinya. Dale Schunk (1991) berpendapat bahwa siswa dengan self efficacy 

rendah akan menghindari tugas yang menantang, sedangkan siswa dengan self 

efficacy tinggi akan bersemangat dalam mengerjakannya.  

Bandura (1997), menjelaskan bahwa self efficacy seseorang akan 

mempengaruhi tindakan, upaya, ketekunan, fleksibillitas, dan realisasi tujuan dari 

individu sehingga self efficacy yang terkait dengan kemampuan seseorang 

seringkali menentukan hasil sebelum tindakan tersebut terjadi. Self efficacy yang 

dimiliki seseorang meliputi hal-hal sebagai berikut. 
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1. Mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi tindakan yang 

akan dilakukan. Seseorang cenderung akan mengerjakan sesuatu apabila dia 

merasa kompeten dan percaya diri, dan akan menghindarinya jika dia tidak 

kompeten dan percaya diri. 

2. Membantu seberapa jauh upaya untuk bertindak dalam suatu aktivitas, berapa 

lama ia bertahan apabila mendapat masalah, dan seberapa fleksibel dalam suatu 

situasi yang kurang menguntungkan baginya. Semakin besar self efficacy 

seseorang, maka semakin besar pula upaya, ketekunan, dan fleksibilitasnya. 

3. Mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosionalnya. Seseorang dengan self 

efficacy yang rendah mudah menyerah dalam menghadapi masalah, cenderung 

menjadi stress, depresi, dan mempunyai suatu visi yang sempit tentang apa 

yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu, sedangkan seseorang dengan 

self efficacy yang tinggi, akan membantu seseorang dalam menciptakan suatu 

perasaan tenang dalam menghadapi masalah atau aktivitas yang sukar.  

Self efficacy dalam konteks pendidikan sangat diperlukan siswa agar mereka 

yakin pada kemampuan yang dimiliki, sehingga betapapun sulitnya tugas atau soal 

ulangan, mereka yakin bisa menyelesaikannya. Menurut Hacket dan Betz (1989) 

self efficacy digunakan untuk mengukur kepercayaan diri individu dalam 

menyelesaikan masalah matematika yang spesifik. Self efficacy bisa menjadi 

prediksi yang kuat terhadap pencapaian hasil siswa (Britner dan Pajares, 2006).  

Menurut Alwisol (2009) perubahan tingkah laku, dalam sistem Bandura 

kuncinya adalah perubahan self efficacy, sedangkan self efficacy tersebut dapat 

diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 

dari empat sumber yaitu pengalaman menguasai suatu prestasi (performance 

accomplisment), pengalaman orang lain (vicarious experience), persuasi sosial 

(social persuasion), dan pembangkitan emosi (emotional physiological states). 

Bandura (1997) menyatakan bahwa self efficacy dapat ditumbuhkan dan 

dipengaruhi oleh empat sumber informasi utama yaitu: 

1. Pengalaman Keberhasilan (Mastery Experience) 

Pengalaman keberhasilan memberikan pengaruh besar pada self efficacy 

individu karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi individu secara 
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nyata yang berupa keberhasilan dan kegagalan. Pengelaman keberhaslan akan 

menaikkan self efficacy sedangkan pengalaman kegagalan akan menurunkannya. 

Self efficacy yang kuat melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif dari 

kegagalan-kegagalan yang umum akan terkurangi. Kegagalan dapat diatasi dengan 

usaha-usaha tertentu yang dapat memperkuat motivasi diri apabila seseorang 

menemukan lewat pengalaman bahwa hambatan tersulit pun dapat diatasi melalui 

usaha yang terus-menerus. 

2. Pengalaman orang lain (vicarious experience) 

self efficacy bisa meningkat apabila melihat keberhasilan orang lain (social 

models) yang mempunyai kemiripan dengan dirinya. Begitupun sebaliknya, self 

efficacy akan menurun apabila melihat kegagalan orang lain dan akan mengurangi 

usaha yang dilakukan. Pengalaman ini biasanya diperoleh dengan cara 

mengobservasi, meniru, berimajinasi, dan melalui media lainnya. 

3. Persuasi sosial (social persuation)  

Persuasi sosial ialah penguatan dari orang lain, misalnya dengan memberikan 

dukungan dan support. Individu diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan 

sehingga dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki dan dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan.  

4. Keadaan fisiologis dan emosional (physiological and emotional states) 

Keadaan fisik dan emosi mempengaruhi self efficacy dalam melaksanakan 

suatu tugas. Reaksi fisiologi yang tidak menyenangkan dapat menyebabkan 

seseorang meragukan kemampuannya dalam menyelesaikan sesuatu. Emosi yang 

kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi self efficacy seseorang. 

 

2.1.3  Pembelajaran Matematika 

2.1.3.1 Hakikat Matematika dan School Mathematics 

 Ciri-ciri matematika menurut Soedjadi (dalam Siagian, 2016) yaitu (1) 

memiliki objek yang abstrak; (2) bertumpu pada kesepakatan; (3) berpola pikir 

dedukti; (4) memiliki simbol-simbol yang kosong arti; (5) memperhatikan semesta 
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pembicaraan; dan (6) konsisten dalam sistemnya. Matematika adalah studi tentang 

kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan (Kusumawati, 2011). 

Matematika sekolah atau school mathematics memiliki arti bahwa 

matematika merupakan bagian dari tujuan akademik sebagai salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah. Menurut Ebbut dan Stratker, sebagaimana 

dikutip oleh Kusumawati (2011), matematika sekolah didefinisikan sebagai: (1) 

kegiatan penyelidikan mengenai hubungan dan pola; (2) kreativitas yang 

memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan; (3) kegiatan pemecahan masalah; 

dan (4) sarana komunikasi.  

2.1.3.2 Pembelajaran Matematika 

 Menurut Nugraha et al (2017) pembelajaran adalah proses yang di 

dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara pendidik dan siswa serta komunikasi 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

belajar. Hamalik (dalam Isnaini et al, 2016) menyatakan bahwa pembelajaran 

merupakan kombinasi yang tersusun melalui unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 Menurut Suherman (dalam Prasetya & Sujadi, 2015) matematika adalah 

disiplin ilmu tentang tata cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif 

maupun secara kualitatif. Matematika berkaitan dengan konsep abstrak yang 

berasal dari ide-ide, struktur-struktur, serta hubungan yan diatur secara logis. 

Hudoyo (dalam Prasetya & Sujadi 2015) menyatakan bahwa pada hakekatnya 

belajar matematika sangat terkait dengan pola berpikir sistematis, yaitu berpikir 

merumuskan sesuatu yang dilakukan atau berhubungan dengan struktur-struktur 

yang dibentuk dari hal-hal abstrak. Pembelajaran matematika merupakan suatu 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru mata pelajaran matematika 

kepada siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu.  

 Tujuan pembelajaran matematika adalah supaya siswa memiliki 

kemampuan mengembangkan aktivitas kreatif dalam memecahkan masalah 

matematika, memahami konsep matematika, dapat menggunakan penalaran dan 

berpikir secara logis dan kritis (Kurniawati et al., 2017). 
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2.1.4  Tinjauan Model Pembelajaran 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran 

 Menurut Soekamto, dkk (dalam Annuuru et al, 2017) model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Asfar &  Nur (2018) menjelaskan 

bahwa model pembelajaran yang tepat dapat membawa siswa pada suasana 

pembelajaran yang menyenangkan serta memudahkan siswa menyerap materi yang 

diajarkan, sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

Menurut Khosim (2017) model pembelajaran memiliki 4 ciri khusus yang 

tidak dipunyai oleh strategi maupun metode pembelajaran yaitu: 

1. Rasional teoristis yang logis dan disusun oleh pendidik. 

2. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

3. Langkah-langkah mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat 

dilaksanakan secara optimal. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

 

2.1.4.2  Model Pembelajaran POE  

2.1.4.2.1 Definisi model POE 

Model POE (Predict-Observe-Explain) merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan peran aktif siswa selama proses pembelajaran, dimana siswa 

membangun sendiri konsep materi yang sedang dipelajari melalui setiap tahapnya. 

Pembelajaran POE dinyatakan sebagai pembelajaran yang efisien untuk 

memperoleh dan meningkatkan pemahaman konsep siswa, serta menimbulkan ide 

atau gagasan siswa dan melakukan diskusi dari ide mereka. Prosedur POE adalah 

meliputi prediksi siswa dari hasil demonstrasi atau mengamati, mendiskusikan 

alasan dari prediksi yang mereka berikan dari hasil demonstrasi atau mengamati, 

dan terakhir menjelaskan hasil prediksi dari pengamatan mereka (Sa’adati, 2013).  
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2.1.4.2.2 Desain Model POE 

Pembelajaran POE memilki 3 (tiga) langkah utama yang dimulai dengan 

guru menyajikan permasalahan kepada siswa dan diakhiri dengan menghadapkan 

semua ketidaksesuaian antara prediksi dan observasi. Liew (2004) mengemukakan 

bahwa aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran POE dapat dijelaskan seperti 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah pembelajaran POE 

Langkah 

Pembelajaran 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Tahap 1 

Meramalkan (Predict) 

Memberikan apersepsi 

terkait materi yang akan 

dibahas. 

Memberikan hipotesis 

berdasarkan permasalahan 

yang diambil dari 

pengalaman siswa, atau 

buku panduan yang 

memuat suatu fenomena 

terkait meteri yang akan 

dibahas. 

Tahap 2 

Mengamati (Observe) 

Sebagai fasilitator dan 

mediator apabila siswa 

mengalami kesulitan 

dalam melakukan 

pembuktian. 

Mengobservasi dengan 

melakukan eksperimen 

atau demonstrasi 

berdasarkan permasalahan 

yang dikaji dan mencatat 

hasil pengamatan untuk 

direfleksikan satu sama 

lain. 

Tahap 3 

Menjelaskan (Explain) 

Memfasilitasi jalannya 

diskusi apabila siswa 

mengalami kesulitan. 

Mendiskusikan fenomena 

yang telah diamati secara 

konseptual-matematis, 

serta membandingkan 

hasil observasi dengan 
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hipotesis sebelumnya 

bersama kelompok 

masing-masing. 

Mempresentasikan hasil 

observasi dikelas, serta 

kelompok lain 

memberikan tanggapan, 

sehingga diperoleh 

kesimpulan dari 

permasalahan yang 

sedang dibahas 

 

2.1.4.3 Model Pembelajaran Problem Based Learning 

 Menurut Hasanah et al (2019) Problem Based Learning (PBL) adalah 

model  pembelajaran yang menggunakan model mengajar dengan fokus pemecahan 

masalah yang nyata, proses dimana siswa melaksanakan kerja kelompok, umpan 

balik, diskusi, yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan 

penyelidikan dan laporan akhir. Khazaal et al (2015) berpendapat bahwa Problem 

Based Learning (PBL) merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk memecahkan masalah melalui tahapan metode ilmiah sehingga siswa 

dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan 

sekaligus memiliki keterampilan memecahkan masalah. 

Sintaks model pembelajaran PBL yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sintaks model pembelajaran PBL menurut Arends (2012) yaitu: (1) orientasi 

siswa kepada masalah; (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar; (3) 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; (4) mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya; dan (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah.  

Model pembelajaran PBL memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

model pembelajaran PBL menurut Shoimin yang dikutip oleh Rerung et al (2017) 



25 
 

 

yaitu antara lain: (1) siswa dilatih untuk memiliki kemampuan memecahkan 

masalah dalam keadaan nyata; (2) mempunyai kemampuan membangun 

pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar; (3) pembelajaran berfokus pada 

masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh 

siswa. Hal ini mengurangi beban siswa dengan menghafal atau menyimpan 

informasi; (4) terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok; (5) siswa 

terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, 

internet, wawancara, dan observasi; (6) siswa memiliki kemampuan menilai 

kemajuan belajarnya sendiri; (7) siswa memiliki kemampuan untuk melakukan 

komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka; 

dan (8) kesulitan belajar siswa secara individual dapat di atasi melalui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching. Kekurangannya yaitu: (1) pembelajaran 

berbasis masalah tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran, ada bagian 

guru berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran 

yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah; 

dan (2) dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. 

 

2.1.5  Lembar Kerja Siswa 

Media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar 

sebagai upaya untuk mendukung pembelajaran yang lebih aktif. Salah satu media 

pembelajaran yang dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran 

adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Menurut Beladina et al (2013) Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) atau worksheet merupakan suatu media pembelajaran yang 

dapat digunakan untuk mendukung proses belajar. Asmawati & Wuryanto (2014) 

menjelaskan bahwa LKS merupakan media pembelajaran tertulis yang berupa 

lembaran kertas berisi good question yang dapat menuntun siswa menemukan 

konsep matematika. 

Menurut Annafi (2016) LKS mengandung unsur pengalaman belajar pokok 

yang diamanatkan oleh kurikulum 2013 yaitu mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Siswa baik 
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individu maupun kelompok dapat membangun sendiri pengetahuan mereka dengan 

berbagai sumber belajar, diantaranya dengan menggunakan LKS, sedangkan guru 

lebih berperan sebagai fasilitator sesuai dengan kebutuhan siswa. 

 

2.1.6  Belajar dan Teori Belajar 

Dalyono (2007:49) mendefinisikan belajar sebagai suatu usaha atau 

kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup 

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 

sebagainya. Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 66) belajar adalah proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Jadi dapat disimpilkan belajar adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan ditandai adanya perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman.  

Dalam belajar terdapat teori-teori yang mendasari konsep belajar. Teori-

teori yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.1.6.1 Teori Belajar Vygotsky 

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

bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif, artinya 

pengetahuan didistribusikan diantara orang dan lingkungan yang mencakup obyek, 

alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan orang lain. 

Menurut Vygotsky, proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih 

berada dalam jangkauan mereka disebut dengan zona perkembangan terdekat (zone 

of proximal development). Penafsiran dari ide-ide Vygotsky adalah siswa 

seharusnya diberi tugas-tugas kompleks, sulit, dan realistik kemudian diberi 

bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Dalam belajar, zone of 

proximal development dapat dipahami sebagai selisih antara apa yang bisa 

dikerjakan ketika seseorang mengerjakan sendiri dengan ketika seseorang 

mengerjakan dengan bantuan orang lain. 
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Salah satu ide penting lainnya dari Vygotsky adalah scaffolding yakni 

pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan 

mengurangi bantuan tersebut serta memberikan kesempatan kepada anak untuk 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah anak 

melakukannya. Bentuk dari bantuan ini berupa petunjuk, dorongan, pemberian 

contoh, atau segala sesuatu yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan. 

Dengan demikian, keterkaitan antara penelitian ini dengan teori belajar 

Vygotsky yaitu pada model POE. Model POE merupakan model pembelajaran yang 

berbasis kontruktivisme. Dalam pembelajaran POE, yaitu pada tahap observe, guru 

membawa siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung 

yang berhubungan dengan konsep yang sedang 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. Selain itu, 

teori ini juga berkaitan dengan model POE pada tahap explain, yaitu 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. 

2.1.6.2 Teori Piaget  

Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk sendiri oleh siswa dengan 

berhadapan langsung dengan lingkungan atau objek yang sedang dipelajarinya. 

Oleh karena itu, kegiatan siswa dalam membentuk pengetahuannya sendiri menjadi 

hal yang sangat penting dalam sistem Piaget. Proses belajar harus membantu dan 

memungkinkan siswa aktif mengkonstruksi pengetahuannya.  

Menurut Piaget sebagaimana dikutip dalam Rifa’i & Anni (2012: 170), 

mengemukakan tiga prinsip pembelajaran, yaitu: 
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1. Belajar aktif 

Proses pembelajaran adalah proses aktif, karena pengetahuan terbentuk dari 

dalam sumber belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak perlu 

diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri. 

2. Belajar lewat interaksi sosial 

Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya 

interaksi di antara subjek belajar. Piaget percaya bahwa belajar bersama, baik antara 

sesama anak-anak maupun dengan orang dewasa akan membantu perkembangan 

kognitif mereka. Lewat interaksi sosial perkembangan kognitif anak akan mengarah 

ke banyak pandangan. 

3. Belajar lewat pengalaman sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata dari pada bahasa yang digunakan berkomunikasi. Bahasa 

memang memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif, namun bila 

menggunakan bahasa yang digunakan dalam komunikasi tanpa pernah karena 

pengalaman sendiri maka perkembangan kognitif anak cenderung ke arah verbal. 

Berdasarkan uraian tersebut teori Piaget sangat mendukung pelaksanaan 

pembelajaran POE, karena POE dinyatakan sebagai pembelajaran yang efisien 

untuk memperoleh dan meningkatkan pemahaman konsep siswa, serta 

menimbulkan ide atau gagasan siswa dan melakukan diskusi dari ide mereka, 

terutama pada tahap observe. Selain itu, pada pembelajaran ini juga menggunakan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) sehingga memungkinkan terjadinya interaksi sosial. 

 

2.1.6.3 Teori Belajar Dienes 

 Teori belajar Dienes menekankan pada tahapan permainan yang berarti 

pembelajaran di sekolah lebih diarahkan pada proses yang melibatkan siswa dalam 

belajar. Hal ini berarti proses pembelajaran dapat membuat siswa senang saat 

mengikuti pelajaran. Sistem pembelajaran matematika dari Dienes menitikberatkan 

pada manipulasi benda konkrit dan permainan. Dienes berpendapat bahwa ada 

enam tahapan dalam belajar dan mengajar konsep matematika (Irpan, 2012). Enam 

tahapan tersebut yaitu: (1) permainan bebas (free Play); (2) permainan yang 
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menggunakan aturan (games); (3) penelaah kesamaan sifat (Searching for 

Communalities); (4) representasi (representation); (5) permainan dengan 

simbolisasi (symbolization); dan (6) permainan dengan formalisasi 

(Formalization). 

Berdasarkan uraian tersebut, teori Dienes sangat mendukung penelitian ini 

khususnya dalam tahap representasi. Istilah representasi yang dijelaskan oleh 

Dienes adalah representasi yang diperoleh dari aktivitas konkrit atau permainan 

merupakan bagian dari penggambaran yang dilakukan untuk mengarahkan siswa 

pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam 

konsep yang dipelajari. Kemampuan representasi matematis sangat diperlukan 

dalam proses belajar matematika dalam penggambaran konsep yang bersifat 

abstrak. 

2.1.7  Uraian Materi Lingkaran 

 Materi lingkaran merupakan salah satu bab pada mata pelajaran matematika 

kelas VIII kurikulum 2013. Materi ini terdiri dari beberapa sub bab dan akan 

dipelajari di SMP kelas VIII pada semester genap. Subbab yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu unsur-unsur lingkaran, sudut pusat, sudut keliling, 

panjang busur, dan luas juring lingkaran. Berikut ini adalah uraian materi lingkaran. 

1. Pengertian Lingkaran 

Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang semuanya berjarak sama 

terhadap titik tertentu. Titik tersebut dinamakan pusat lingkaran. 

 

 

 

 

   Gambar 2.1 Lingkaran 

Nama lingkaran biasanya sesuai dengan nama titik pusatnya. Pada Gambar 

2.1 contoh bentuk lingkaran dengan pusat titik 𝑃, bisa disebut lingkaran 𝑃. Jarak 

yang tetap antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran dinamakan jari-jari, 

biasanya disimbolkan 𝑟.  
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2. Unsur-unsur Lingkaran 

a. Unsur lingkaran berupa ruas garis atau kurva lengkung: busur, tali 

busur, jari-jari, diameter, apotema. 

b. Unsur lingkaran berupa luasan: juring, tembereng. 

3. Sudut Pusat dan Sudut Keliling serta hubungan keduanya 

• Sudut pusat adalah suatu sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran 

yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sudut Pusat Lingkaran 

Pada Gambar 2.2  ∠𝐴𝑂𝐶 merupakan sudut pusat lingkaran. 

 

• Sudut keliling adalah suatu sudut pada lingkaran yang dibentuk oleh 

dua buah tali busur. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Sudut Keliling Lingkaran 

Pada Gambar 2.3  ∠𝐴𝐵𝐶 merupakan sudut keliling lingkaran. 

 

• Jika sudut pusat dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang 

sama, maka besar sudut pusat = 2 kali besar sudut keliling. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Hubungan Sudut Pusat dan Sudut Keliling 
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Berdasarkan Gambar 2.4 𝑚∠𝐴𝑂𝐵 = 2 × 𝑚∠𝐴𝐶𝐵 

• Besar sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah 

sama besar 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Sudut Keliling yang menghadap busur yang sama 

Berdasarkan Gambar 2.5 𝑚∠𝐴𝐶𝐵 = 𝑚∠𝐴𝐷𝐵 = 𝑚∠𝐴𝐸𝐵 

Keterangan: simbol "𝑚∠" menyatakan ukuran sudut, sedangkan "∠" menyatakan 

nama sudut. 

4. Panjang Busur dan Luas Juring 

• Panjang busur =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360°
× 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 

• Luas juring =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360°
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Penelitian Aguilar dan Castaneda (2018) mengenai kemampuan representasi 

matematis dengan bantuan buku teks matematika. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa kemampuan representasi matematis siswa sangat penting, 

dimana guru harus bisa melakukan pembelajaran yang membuat siswa mampu 

merepresentasikan ide-ide yang mereka miliki. 

2. Penelitian Dewi dan Sopiani (2017) mengenai kemampuan representasi 

matematis siswa SMP. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa capaian 

siswa pada setiap indikator representasi matematis dengan kategori tinggi 

berada pada indikator kemampuan membuat gambar untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya dan capaian siswa pada setiap 

indikator representasi matematis dengan kategori rendah berada pada indikator 

kemampuan membuat situasi masalah berdasarkan data atau representasi yang 
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diberikan. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan mengenai miskonsepsi 

siswa pada indikator kemampuan membuat situasi masalah berdasarkan data 

atau representasi yang diberikan, siswa sulit membuat pertanyaan sesuai 

dengan keterangan atau data-data yang diberikan. 

3. Alfiyah (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hasil belajar kognitif 

siswa yang menggunakan model pembelajaran POE (kelas eksperimen) lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil belajar kognitif siswa yang tidak 

menggunakan model pembelajaran POE (kelas kontrol). Diperoleh bahwa 

ketuntasan klasikal kelas eksperimen yaitu 89.74 % dan ketuntasan klasikal 

kelas kontrol yaitu 28,21%. 

4. Gao (2018) dalam penelitiannya melakukan penyelidikan mendalam terhadap 

sumber-sumber matematika terkait tingkat kepercayaan diri siswa atau self 

efficacy. Penelitian tersebut menunjukan bahwa dari 12 siswa (6 laki-laki dan 

6 perempuan) sekolah menengah pertama di China terdapat perbedaan self 

efficacy. Siswa dengan self efficacy tinggi atau rendah tidak hanya mengalami 

derajat yang berbeda paparan sumber self efficacy tetapi juga memiliki 

beragam sudut pandang tentang efek dari masing-masing sumber pada self 

efficacy matematika mereka. perempuan lebih banyak menerima persuasi 

sosial dan mengalami lebih banyak kecemasan daripada anak laki-laki dalam 

pembelajaran matematika. Namun, persepsi anak perempuan tentang pengaruh 

masing-masing sumber tidak berbeda secara signifikan dari anak laki-laki. 

5. John Lane dari Middlesex University dan Andrew Lane dari Universitas 

Wolverhammpton, Inggris (2001) meneliti tentang self efficacy and 

performance. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa keefektifan self 

efficacy dalam bidang akademik. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

prediksi self efficacy mengatasi tuntutan intelektual dari program adalah 

sebesar 11,5% dari variansi. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Dalam pembelajaran matematika, salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki siswa yaitu kemampuan representasi matematis. Kemampuan representasi 
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matematis diperlukan siswa untuk dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan 

ide atau gagasan matematika yang bersifat abstrak menjadi lebih sederhana 

sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa. Kemampuan representasi matematis 

yang baik akan mempermudah siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika yang dihadapinya. Selain itu, kemampuan representasi matematis harus 

ditingkatkan karena peningkatan kemampuan representasi sangat mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam memahami matematika itu sendiri dan pada peningkatan 

prestasi dan hasil belajar matematika siswa. Pemilihan model pembelajaran yang 

tepat sangat membantu guru untuk dapat meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa. 

Salah satu model pembelajaran yang inovatif dan mampu memfasilitasi 

siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri serta kegiatan pembelajaran 

berpusat pada siswa (student centered) adalah model POE. POE merupakan model 

pembelajaran yang dilandasi oleh teori pembelajaran konstruktivisme yang 

beranggapan bahwa bagi para siswa untuk benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan harus bekerja memecahkan masalah dan menemukan 

segala sesuatunya untuk dirinya dengan ide-ide.  

Pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) merupakan proses 

pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik melalui tiga tahap yaitu, 

tahap prediksi atau membuat dugaan awal (predict), pengamatan (observe), serta 

penjelasan hasil pengamatan (explain). Model ini digunakan untuk menggali 

pengetahuan awal peserta didik, memberikan informasi kepada guru mengenai 

kemampuan berpikir peserta didik, mengkondisikan peserta didik untuk melakukan 

diskusi, memotivasi peserta didik untuk mengeksplorasi konsep yang telah dimiliki, 

dan membangkitkan peserta didik untuk melakukan investigasi (Widyaningrum, 

2013). Hal ini berkaitan dengan kemampuan representasi matematis, yaitu pada 

tahap predict dan tahap observe.  

Pada tahap predict, siswa diminta untuk menuliskan prediksi dari jawaban 

atas masalah yang diberikan oleh guru. Dalam melakukan prediksi ini, siswa dapat 

menggunakan definisi, konsep, gambar-gambar, dan keterampilan yang telah 

mereka miliki dengan menggunakan simbol-simbol dan kata-kata mereka sendiri. 
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Pada tahap observe, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki hasil prediksi yang 

telah mereka buat yaitu dengan melakukan kegitan observasi, bertanya, mencoba 

maupun demontrasi. Dalam melakukan penyelidikan ini, siswa juga dapat 

memanfaatkan definisi, konsep, maupun gambaran dari suatu objek, misalnya 

berupa gambar-gambar yang dapat mendukung siswa dalam memahami materi 

pelajaran. 

Dapat diketahui bahwa dalam tahap predict dan tahap observe sangat 

mendukung kemampuan representasi matematis siswa. Sejalan juga dengan teori 

Piaget yang berkaitan dengan tahap observe karena POE dinyatakan sebagai 

pembelajaran yang efisien untuk memperoleh dan meningkatkan pemahaman 

konsep siswa, serta menimbulkan ide atau gagasan siswa dan melakukan diskusi 

dari ide mereka. 

Pengetahuan setiap siswa tentang matematika jelaslah berbeda. Hal ini 

dikarenakan setiap siswa membangun pengetahuannya sendiri. Setiap siswa 

memiliki cara masing-masing dalam mengkonstruksi pengetahuannya, sehingga 

memungkinkan siswa untuk mencoba berbagai macam representasi dalam 

memahami suatu konsep yang dipelajari. Kemampuan representasi siswa kurang 

berkembang dikarenakan kurangnya kepercayaan diri atas kemampuan (self 

efficacy) yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan self efficacy agar 

siswa mampu menghadirkan kemampuan representasinya.  

Self efficacy mempengaruhi proses berpikir, level motivasi, dan kondisi 

perasaan seseorang. Siswa yang memiliki self efficacy tinggi jika diberikan 

pembelajaran mereka akan antusias atau berusaha keras menunjukkan 

kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika siswa tidak 

memiliki self efficacy yang tinggi, mereka akan cenderung menghindari penugasan 

atau melaksanakannya dengan setengah hati sehingga mereka akan cepat menyerah 

jika menemui hambatan (Schunk, 1981) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi self efficacy adalah : (1) pengalaman 

keberhasilan (mastery experience), semakin besar seseorang mengalami 

keberhasilan maka semakin tinggi self efficacy yang dimiliki seseorang, (2) 
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pengalaman orang lain (vicarious experience), self efficacy bisa meningkat apabila 

melihat keberhasilan orang lain (social models) yang mempunyai kemiripan dengan 

individu, (3) persuasi sosial (social persuation) ialah penguatan dari orang lain 

misal dengan memberikan dukungan dan support, (4) keadaan fisiologis dan 

emosional (physiological and emotional states), keadaan fisik dan emosi 

mempengaruhi self efficacy dalam melaksanakan suatu tugas. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi self efficacy seseorang yaitu adanya 

dukungan atau support dari orang lain. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, 

dan dukungan kelompok (Sarafini 2011). Dukungan atau support tersebut bisa 

diberikan oleh guru melalui proses belajar mengajar di sekolah. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan dari Benight & Bandura (2004) bahwa dukungan sosial 

memiliki fungsi yang memungkinkan untuk meningkatkan nilai self efficacy. Guru 

harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat untuk dapat mengetahui dan 

mengenal karakteristik masing-masing siswa pada setiap kategori self efficacy agar 

mengetahui kemampuan representasi yang dimiliknya. Salah satu model yang 

dianggap tepat yaitu model pembelajaran POE. Pada saat pembelajaran dengan 

model POE, guru dapat mengetahui dan melihat bagaimana karakteristik masing-

masing siswa pada setiap kategori self efficacy yang dimiliki siswa dalam setiap 

tahap pada model POE.  

Pada tahap predict, guru dapat mengetahui karakteristik siswa saat 

mengajukan dugaan beserta alasannya terkait permasalahan yang diberikan oleh 

guru. Pada tahap obsereve, guru dapat mengetahui karakteristik siswa saat 

melakukan diskusi kelompok dan bertanya jika mengalami kesulitan. Pada tahap 

explain, guru dapat mengetahui karakteristik siswa saat mempresentasikan hasil 

pengamatan mereka. 

Teori Vygotsky memiliki keterkaitan dengan model pembelajaran POE. 

Tahap observe, pada tahap ini guru membawa siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang 

sedang dipelajari. Kemudian dapat dilakukan melalui kegiatan observasi, bertanya, 

dan menyelidiki konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan. 
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Pada tahap ini siswa diberi kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok-

kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk menguji prediksi, 

melakukan, dan mencatat pengamatan. Tahap explain, yaitu berisi ajakan atau 

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

awal yang mereka dapatkan. Selanjutnya, 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).  

Berdasarkan uraian diatas, karena model pembelajaran POE memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan representasi matematis 

dan dapat mengetahui karakteristik self efficacy siswa pada setiap kategori, teori 

belajar Piaget dan Vygotsky yang mendukung perkembangan kemampuan 

representasi matematis siswa melalui tahap-tahap pada model pembelajaran POE, 

maka dapat diambil suatu hipotesis bahwa kemampuan representasi matematis 

siswa pada model POE dapat mencapai ketuntasan serta rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa pada model POE lebih tinggi dibandingkan dengan 

rata-rata kemampuan representasi matematis pada model PBL. Uraian kerangka 

berpikir di atas dapat diringkas seperti pada Gambar 2.6 di bawah ini. 
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Gambar 2.6 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan, hipotesis penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada model POE 

dapat mencapai ketuntasan klasikal 

2. Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas VIII pada 

model POE lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan representasi 

matematis pada model PBL 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah quantitative methods atau 

penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan deskripsi. Menurut Creswell (2014), 

quantitative research is an inquiry approach useful for describing trends and 

explaining the relationship among variables found in the literature. Penelitian 

kuantitatif ialah metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara 

meneliti hubungan antarvariabel.  

Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah desain eksperimental 

(experimental designs). Menurut Creswell (2014), experimental designs (also 

called intervention studies or group comparison studies) are procedures in 

quantitative research in which the investigator determines whether an activity or 

materials make a difference in results for participant. Desain eksperimental 

merupakan prosedur dalam penelitian kuantitaif dimana peneliti menentukan 

apakah suatu kegiatan atau aktivitas menghasilkan perbedaan hasil pada peserta 

didik.  

Menurut Creswell (2014), terdapat tiga jenis desain eksperimental, yaitu  

true experiments, quasi experiment, dan factorial design. Desain yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini adalah true experimental design dengan bentuk 

Posttest-Only Control Design. True experimental designs are experimental 

situations in which the researcher randomly assigns participants to different 

conditions (or levels) of the experimental variable (Creswell, 2014). Dalam desain 

penelitian ini, peneliti dapat mengontrol seluruh variabel luar yang mempengaruhi 

jalannya eksperimen, dengan demikian validitas internal (kualitas pelaksanaan 

rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi.  

Menurut Sugiyono (2017) pada Posttest-Only Control Design terdapat dua 

kelompok yang masing-masing dipilih secara acak atau random (R). Kelompok 

pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak diberi perlakuan (X). 
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Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang 

tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Kedua kelompok kemudian diberi 

tes akhir (posttest). Berikut gambaran desain tersebut. 

R X O 

R C O 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian Posttest-Only Control Design 

Keterangan: 

R : pengambilan sampel secara acak (random) 

X : perlakuan yang diberikan (variabel independen) 

C : kontrol terhadap perlakuan 

O : posttest (variabel dependen yang diobservasi) 

 

3.2 Latar Penelitian  

3.2.1  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 8 Semarang yang 

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

Semarang, Jawa Tengah. 

3.2.2  Rentang Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2020 

3.2.3  Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (2009) populasi adalah keseluruhan objek yang 

akan/ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 8 Semarang Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar 256 siswa. 

Menurut Sugiyono (2017) sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel penelitian dalam 

penelitian ini didasarkan pada teknik cluster random sampling. Dalam penelitian 

kuantitatif pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling 

yang merupakan pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa teknik cluster random 
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sampling merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dalam penelitian 

ini, peneliti mengambil 2 sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dalam pemilihan subjek untuk mendeskripsikan kemampuan representasi 

matematis siswa ditinjau dari self efficacy pada model POE menggunakan teknik 

purposeful sampling. Purposeful sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Menurut Creswell (2014), in purposeful 

sampling, researchers intentionally select individuals and sites to learn or 

understand the central phenomenon. Subjek penelitian dipilih dari kelas 

eksperimen. Subjek penelitian dipilih masing-masing tiga siswa dari setiap 

kategori, yaitu 3 siswa dari kategori self efficacy atas, 3 siswa dari kategori self 

efficacy tengah, dan 3 siswa dari kategori self efficacy bawah. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Menurut Creswell (2014), a variable is a characteristic or attribute of an 

individual or an organization that: (a) researchers can measure or observe and (b) 

varies among individuals or organizations studied. Variabel penelitian merupakan 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat 

ditarik kesimpulan. Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu varabel bebas 

(variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen).  

Menurut Creswell (2014), an independent variable is an attribute or 

characteristic that influences or affects an outcome or dependent variable. Variabel 

bebas (independent) adalah variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi 

perubahan pada variabel terikat (dependent). Variabel bebas pada penelitian ini 

adalah self efficacy, model pembelajaran POE, dan model PBL.  

Menurut Creswell (2014), a dependent variable is an attribute or characteristic 

that is dependent on or influenced by the independent variable. Variabel terikat 

adalah variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Pada penelitian ini, variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa pada aspek 

kemampuan representasi matematis siswa.  
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3.4 Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

3.4.1  Metode Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan, latihan, atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2009:150). Metode tes 

digunakan untuk memperoleh data kemampuan representasi matematis siswa yang 

berbentuk uraian pada materi lingkaran. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pemberian tes kemampuan representasi matematis setelah dilakukan 

pembelajaran. Sebelum tes diberikan, terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji 

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

soal tes.  

3.4.2  Metode Skala 

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa skala merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang self efficacy siswa. 

3.4.3  Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dalam pelaksanaan 

wawancra.  

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara dilakukan sebagai berikut.  

1. Wawancara dilakukan secara face to face, yakni terjadi kontak langsung antara 

peneliti dan informan.  

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan 

wawancara antara peneliti dan informan.  

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok permasalahan 

yang sama.  
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4. Apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, siswa akan 

diberikan pertanyaan yang lebih sederhanan tanpa menghilangkan inti 

permasalahan.  

 

3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap, 

dan sistematis. Instrumen dalam penelitian ini berupa instrumen kemampuan 

representasi matematis, instrumen self efficacy, dan instrumen pedoman 

wawancara. 

 

3.5.1  Instrumen Tes Kemampuan Representasi Matematis  

Instrumen tes kemampuan representasi matematis siswa digunakan dalam 

tes setelah KBM. Tes digunakan untuk mengetahui apakah siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran POE mencapai standar ketuntasan yang telah 

ditetapkan atau tidak. Tes yang dimaksud adalah tes kemampuan representasi 

matematis siswa. Bentuk tes yang digunakan berupa seperangkat soal atau 

pertanyaan untuk mengukur kemampuan representasi matematis siswa pada materi 

lingkaran. Instrumen tes kemampuan representasi matematis berupa tes berbentuk 

uraian.  

Sebelum soal tes dibuat, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi soal tes. Kemudian 

soal tes dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dengan tujuan untuk 

mengetahui validitas teoritis dari instrumen tes yang akan dibuat. Sebelum tes 

diberikan kepada kelas penelitian, terlebih dahulu tes tersebut diujicobakan pada 

kelas uji coba yang telah ditentukan untuk mengetahui kelayakan instrumen yang 

akan digunakan. Setelah instrumen tes diujicobakan dan direvisi, instrumen tes 

tersebut diberikan kepada kelas penelitian untuk memperoleh data  
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3.5.2  Instrumen Self Efficacy 

Instrumen skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala self 

efficacy. Menurut Sugiyono (2017) skala sikap atau kuesioner adalah salah satu 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Skala ini dibuat berdasarkan 

pada indikator dalam self efficacy sesuai teori Bandura. Pada penelitian ini, 

instrumen self efficacy diperoleh dari hasil adopsi tesis Wihdati Martalyna (2018). 

Untuk memperoleh tanggapan dari setiap item self efficacy, siswa diminta untuk 

melaporkan apa yang mereka rasakan dengan memilih jawaban yang berkisar 

dalam skala 0 (sangat tidak yakin) sampai skala 10 (sangat yakin). 

Item-item angket yang dibuat disesuaikan dengan tugas-tugas spesifik 

mengenai self efficacy siswa dalam pembelajaran matematika. Pengelompokkan 

self efficacy menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Pada penelitian 

ini, pengelompokkan self efficacy yang digunakan yaitu menurut Azwar (2016). 

Pengelompokkan tersebut dilakukan dengan menghitung skor (𝑋), menentukan 

rata-rata (�̅�), dan simpangan baku (𝑆𝐷). kemudian dikelompokkan berdasarkan 

batas kelompok berikut ini. 

 

Tabel 3.1. Batas Kelompok Pengkategorian Self Efficacy 

Kriteria Skor Kategori 

𝑋 ≥ (�̅� + 𝑆𝐷) X Atas  

(�̅� − 𝑆𝐷) ≤ 𝑋 < (�̅� + 𝑆𝐷) X Tengah  

𝑋 < (�̅� − 𝑆𝐷) X Bawah  

 

3.5.3  Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan responden. Dalam penelitian ini, 

perangkat wawancara yang digunakan adalah lembar pedoman wawancara dan 

perekam suara (recorder). Pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang disusun untuk menganalisis kemampuan representasi matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

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

2. Menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan. 

3. Mengisi skala self efficacy di kelas eksperimen untuk mengetahui tingkat 

self efficacy subjek penelitian. 

4. Menentukan subjek penelitian yaitu masing-masing tiga siswa dari setiap 

kategori self efficacy siswa. 

5. Melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran POE di kelas eksperimen dan model PBL di kelas kontrol. 

6. Melaksanakan uji coba instrumen tes kemampuan representasi matematis di 

kelas uji coba. 

7. Menganalisis data hasil uji coba intrumen tes kemampuan representasi 

matematis untuk mengetahui validitas butir soal, reliabilitas tes, taraf 

kesukaran butir soal, dan daya pembeda butir soal. 

8. Memberikan tes kemampuan representasi matematis kepada siswa di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

9. Melakukan wawancara pada subjek penelitian.  

10. Mengolah dan menganalisis data. 

11. Menyusun simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memberikan 

saran berdasarkan hasil penelitian. 

 

3.7 Analisis Instrumen 

3.7.1  Validitas  

Menutrut Creswell (2014), validity is the development of sound evidence to 

demonstrate that the test interpretation (of scores about the concept or construct 

that the test is assumed to measure) matches its proposed use. Validitas instrumen 

merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen untuk mengukur sesuatu yang harus 

diukur. 
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3.7.1.1 Validitas Isi dan Konstruk 

Menurut Creswell (2014), content validity is the extent to which the 

questions on the instrument and the scores from these questions are representa-

tive of all the possible questions that could be asked about the content or skills. 

Validitas isi adalah ketepatan instrumen tersebut ditinjau dari segi materi yang akan 

diteliti (Lestari dan Yudhanegara, 2017). 

Menurut Creswell (2014), construct validity is a determination of the 

significance, meaning, purpose, and use of scores from an instrument. While, 

content validity is the extent to which the questions on the instrument and the scores 

from these questions are representative of all the possible questions that could be 

asked about the content or skills. Validitas konstruk mengacu pada ketepatan 

dalam susunan instrumen, seperti butir pertanyaan jelas, dapat dimengerti, tidak 

menimbulkan penafsiran ganda, dan sesuai dengan tujuan. 

 

3.7.1.2 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 
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Tolak ukur untuk mengintepretasikan derajat validitas instrumen ditentukan 

berdasarkan kriteria menurut Guilford dalam Lestari & Yudhanegara (2017) 

sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Kriteria Koefisien Korelasi Validitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi 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 

 

 Uji validitas tiap butir soal dilakukan dengan mencari koefisien korelasi 

product moment pearson dengan bantuan SPSS. Berdasarkan kriteria dan output 

SPSS, diperoleh kesimpulan seperti pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Interpretasi Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Representasi 

Matematis 

No Koefisien Korelasi Interpretasi Validitas 

1 0,773 Tepat/baik 

2 0,641 Cukup tepat/cukup baik 

3 0,612 Cukup tepat/cukup baik 

4 0,756 Tepat/baik 

5 0,798 Tepat/baik 

6 0,617 Cukup tepat/cukup baik 

7 0,739 Tepat/baik 

 

3.7.2  Reliabilitas 

Menurut Creswell (2014), 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 
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consistent. When an individual answers certain questions one way, the individual 

should consistently answer closely related questions in the same way. 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 

Tolok ukur untuk menginterpretasikan reliabilitas instrumen ditentukan 

berdasarkan kriteria menurut Guilford (dalam Lestari & Yudhanegara, 2017) 

sebagai berikut.  

Tabel 3.4. Kriteria Koefisien Korelasi Reliabilitas Instrumen 

Koefisien Korelasi Korelasi Interpretasi  

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

0,70 ≤ 𝑟 < 0,90 Tinggi Tepat/baik 

0,40 ≤ 𝑟 < 0,70 

 

Sedang  Cukup tepat/cukup baik 

0,20 ≤ 𝑟 < 0,40 

 

Rendah  Tidak tepat/tidak baik 

𝑟 < 0,20 Sangat rendah  Sangat buruk 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, diperoleh nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,791. Berdasarkan kriteria menurut Guilford, dapat 

disimpulkan bahwa reliabilitas intrumen ini baik. 

 

3.7.3  Daya Pembeda 

 Lesatri & Yudhanegara (2017) menjelaskan bahwa daya pembeda soal 

merupakan kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang 
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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 

 

 Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan indeks daya pembeda 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.5. Kriteria Indeks Daya Pembeda Instrumen 

Nilai Interpretasi Daya Pembeda 

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  

 

Berdasarkan perhitungan dan mempertimbangkan kriteria diatas, diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.6. Interpretasi Daya Pembeda 

No Indeks Daya Pembeda Interpretasi Daya Pembeda 

1 0,2188 Cukup  

2 0,225 Cukup  

3 0,2563 Cukup  

4 0,25 Cukup  

5 0,225 Cukup  

6 0,2313 Cukup  

7 0,4063 Baik  
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3.7.4  Tingkat Kesukaran 

Lestari & Yudhanegara (2017) mendefinisikan tingkat kesukaran sebagai 

suatu bilangan yang menyatakan derajat kesukaran suatu butir soal. Taraf kesukaran 

soal merupakan peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan 

tertentu yang dinyatakan sebagai indeks. Semakin besar nilai indeks tingkat 

kesukaran maka soal tersebut semakin mudah. 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)  

Tingkat kesukaran suatu butir soal diinterpretasikan dalam kriteria sebagai berikut. 

Tabel 3.7. Kriteria Tingkat Kesukaran Instrumen 

Nilai Interpretasi Tingkat Kesukaran 

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 hasil perhitungan dan mempertimbangkan kriteria di atas diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.8. Interpretasi Tingkat Kesukaran 

No Tingkat Kesukaran Interpretasi Tingkat Kesukaran 

1 0,6281 Sedang  

2 0,75 Mudah  

3 0,7656 Mudah  

4 0,7875 Mudah  
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5 0,6438 Sedang  

6 0,6656 Sedang  

7 0,5906 Sedang  

 

3.7.5  Penentuan Instrumen Tes 

Berikut ini adalah tahap – tahap penentuan instrumen tes. 

3.7.5.1 Tahap Persiapan 

Pada penelitian ini materi yang digunakan adalah materi lingkaran 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 selesai dibuat, selanjutnya tes tersebut diujicobakan 

terhadap siswa di kelas VIII F pada tanggal 10 Februari 2020. Uji coba ini 

dilakukan untuk mengetahui kriteria validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan 

daya pembeda untuk selanjutnya berguna untuk perbaikan pada setiap butir soal. 

Berdasarkan analisis hasil uji coba soal tersebut, maka soal yang digunakan yaitu 

soal nomor 1,5,6 dan 7.  
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3.7.5.3 Tahap Pelaksanaan Tes 

Pelaksanaan tes dilakukan setelah siswa kelas penelitian diberi 

pembelajaran materi lingkara. Tes ini dapat diberikan setelah diketahui kriteria 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda dari tes. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1  Analisis Data PAS  

Sebelum penelitian, dilakukan analisi data Penilaian Akhir Semester (PAS) 

Gasal kelas VIII SMP Negeri 8 Semarang yang meliputi uji homogenitas populasi, 

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

3.8.1.1 Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

data awal memiliki varians yang sama atau tidak. Apabila data awal memiliki 

varians yang sama, maka data tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang akan 

diujikan adalah sebagai berikut. 

𝐻𝑜 ∶  data awal dari populasi homogen 

𝐻1 ∶  data awal dari populasi tidak homogen 

 Uji homogenitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan SPSS dengan 

uji Levene. Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika nilai signifikan pada uji 

Levene > 0,05, sebaliknya ditolak (Wardono, 2017).  

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS dengan uji Levene, diperoleh output 

sebagai berikut. 

Tabel 3.9. Uji Homogenitas Populasi 

Df Signifikansi  

7 0,069 

 

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh bahwa nilai signifikansi adalah 0,069 

lebih dari 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa data awal populasi kelas VIII SMP 

Negeri 8 Semarang memiliki varians yang sama (homogen). 
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3.8.1.2 Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

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 aawal berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal) 

Dalam penelitian ini, uji normalitas data dengan menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov dengan bantuan software IBM SPSS. Kriteria pengujiannya 

adalah terima 𝐻0 jika nilai sig pada tabel Test of Normality kolom sig Kolmogorov-

Smirnov > level of significant (0,05) (Wardono, 2017). 

Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut.  

Tabel 3.10. Uji Normalitas Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Df Signifikansi 

64 0,200 

 

Berdasarkan nilai signifikansi untuk uji Kolmogorov Smirnov, diperoleh nilai 

signifikansi= 0,200 > 0,05, maka 𝐻𝑜 diterima. Artinya data awal kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 

 

3.8.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kontrol 

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) 
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Uji kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan SPSS dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

1. Klik variable view di bagian pojok kiri bawah. 

2. Pada bagian Name, berilah nama variabel pertama dengan nilai dan variabel 

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

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 perhitngan menggunakan SPSS, diperoleh hasil 

senagai berikut. 

Tabel 3.11. Uji Perbedaan Rata-rata Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Df Signifikansi 

62 0,333 

 

Berdasarkan hasil tersebut, diperoleh nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,333 > 0,05, maka 𝐻𝑜 

diterima. Artinya rata-rata data awal kelas sama dengan kelas kontrol. 
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3.8.2 Analisis Data Kemampuan Representasi Matematis 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik. Data penelitian ini adalah data hasil tes kemampuan representasi 

matematis siswa. Data awal tersebut diuji normalitasnya. Untuk menguji normalitas 

sampel yang diperoleh digunakan uji Saphiro Wilk dengan menggunakan SPSS.  

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 kontrol dalam satu kolom. 

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

5. Masukkan data kelas eksperimen dan 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) 

 

3.8.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa data 

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

menggunakan uji Levene dengan SPSS. Langkah-langahnya adalah sebagai 

berikut. 

1. Menentukan hipotesis uji 

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

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

2. Menentukan taraf signifikansi yaitu 5%. 

3. Menginput data kelas eksperimen dan kontrol dalam satu kolom 
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4. Klik Analyze, Compare Mean, kemudian klik One-Way ANOVA. 

5. Masukkan data kelas eksperimen dan kontrol pada kolom Dependent List 

kemudian pilih Option dan klik Homogenity of varience test.  

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

7. Menarik kesimpulan, jika 𝐻0 diterima, maka data kelas eksperimen dan 

kontrol homogen (Hendikawati, 2015) 

 

3.8.2.3 Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Klasikal) 

Uji ketuntasan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan model POE pada 

materilingkaran 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%. Hipotesis statistiknya adalah sebagai 

berikut.  

𝐻0 : 𝜋 ≤  0,745 (persentase siswa kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 70 

belum mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

𝐻1 : 𝜋 >  0,745 (persentase siswa kelas eksperimen yang memperoleh nilai ≥ 70 

mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

 

Dalam Sudjana (2005) rumus uji proporsi adalah sebagai berikut. 

𝑧 =  

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Dengan  

 𝑧 : nilai z hitung 

 𝑥 : banyaknya siswa yang tuntas 

 𝑛 : jumlah siswa keseluruhan 

 𝜋0 : nilai ketuntasan klasikal minimal yang telah ditentukan 
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Kriteria pengujiannya adalah 𝐻0 tolak apabila 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥  𝑍1

2
−𝛼

. Penelitian 

ini menggunakan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. 

 

3.8.2.4 Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan Rata-Rata) 

Uji hipotesis 2 adalah rata-rata kemampuan representasi matematis siswa 

dengan model POE lebih tinggi dari rata-rata kemampuan representasi matematis 

siswa dengan model PBL. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan hipotesis pengujian 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas 

eksperimen tidak lebih baik dari kelas kontrol) 

𝐻0: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas 

eksperimen lebih baik dari kelas kontrol) 

2. Menentukan taraf signifikansi 𝛼 = 5% 

3. Kriteria pengujian 

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

mempunyai nilai yang lain 

4. Statistik yang digunakan 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

dengan 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

5. Menarik kesimpulan 

 

3.8.3  Analisis Data Self Efficacy 

Aspek afektif dalam penelitian ini yaitu self efficacy siswa. Skala ini dibuat 

berdasarkan pada indikator dalam self efficacy sesuai teori Bandura. Pada penelitian 

ini, instrumen self efficacy diperoleh dari hasil adopsi tesis Martalyna (2018). Untuk 

memperoleh tanggapan dari setiap item self efficacy, siswa diminta untuk 
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melaporkan apa yang mereka rasakan dengan memilih jawaban yang berkisar 

dalam skala 0 (sangat tidak yakin) sampai skala 10 (sangat yakin). 

Item-item angket yang dibuat disesuaikan dengan tugas-tugas spesifik 

mengenai self efficacy siswa dalam pembelajaran matematika. Pengelompokkan 

self efficacy menjadi tiga kategori, yaitu atas, tengah, dan bawah. Pada penelitian 

ini, pengelompokkan self efficacy yang digunakan yaitu menurut Azwar (2016). 

Pengelompokkan tersebut dilakukan dengan menghitung skor (𝑋), menentukan 

rata-rata (�̅�), dan simpangan baku (𝑆𝐷). kemudian dikelompokkan berdasarkan 

batas kelompok berikut ini. 

 

Tabel 3.12. Batas Kelompok Pengkategorian Self Efficacy 

Kriteria Skor Kategori 

𝑋 ≥ (�̅� + 𝑆𝐷) X Atas 

(�̅� − 𝑆𝐷) ≤ 𝑋 < (�̅� + 𝑆𝐷) X Tengah 

𝑋 < (�̅� − 𝑆𝐷) X Bawah  

 

Data tentang self efficacy siswa diperoleh melalui skala yang diberikan pada 

siswa kelas eksperimen. Setelah data skala self efficacy diperoleh, kemudian 

dilakukan perhitungan dan pengelompokkan data dengan menggunakan klasifikasi 

self efficacy. Tabel klasifikasi self efficacy dapat dilihat dibawah ini. 

 

Tabel 3.13. Tabel klasifikasi Self Efficacy 

Rentang Kategori 

𝑋 ≥ 236,31 Atas 

175,99 ≤ 𝑋 < 236,31 Tengah 

𝑋 < 175,99 Bawah  

 

Berdasarkan pengklasifikasian self efficacy siswa dipilih masing-masing 

tiga siswa dari setiap kategori, yaitu 3 siswa dari kategori atas, 3 siswa dari kategori 

tengah, dan 3 siswa dari kategori bawah. Subjek pada kategori self efficacy atas 
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yaitu E-21, E-24, dan E-22, subjek pada kategori self efficacy tengah yaitu E-23, E-

6, dan E-15, sedangkan subjek pada kategori self efficacy bawah yaitu E-9, E-25, 

dan E-8.  

 

3.8.4 Analisis Data Hasil Wawancara 

Analisis data hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu 

pada model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017). Aktivitas dalam analisis 

data dengan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

3.8.4.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan tahap proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data mentah yang 

diperoleh pada catatan lapangan dan dipilih data-data yang pokok dan penting untuk 

mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang 

direduksi adalah data hasil wawncara kemampuan representasi matematis siswa. 

Hasil wawancara dirangkum serta dipilih hal-hal pokok untuk mendapatkan 

gambaran secara jelas serta mempermudah menarik kesimpulan. 

3.8.4.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap memunculkan kumpulan data yang sudah 

terorganisasi dan terkategori sehingga memungkinkan dalam penarikan 

kesimpulan. Pada penelitian ini, penyajian data berupa uraian singkat dalam bentuk 

teks dan bersifat naratif. Data yang disajikan merupakan hasil angket self efficacy 

siswa dan tes kemampuan representasi matematis siswa. Tahap penyajian data 

dalam penelitian ini yaitu :  

1. Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dijadikan bahan untuk wawancara.  

2. Menyajikan hasil wawancara berupa lembar transkip wawancara.  

Hasil data dari klasifikasi self efficacy siswa dan hasil tes kemampuan 

representasi matematis siswa selanjutnya dianalisis untuk kemudian digunakan 

dalam penarikan kesimpulan. 
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3.8.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, simpulan yang diharapkan merupakan suatu temuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi suatu objek yang 

sebelumnya masih samar kemudian diteliti agar menjadi jelas serta diujikan dengan 

data statistiknya. Kesimpulan dalam penelitian ini dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori. Data hasil yang diperoleh dari beberapa tahap 

sebelumnya selanjutnya disimpulkan secara deskriptif komparatif dengan melihat 

data-data temuan.  
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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 3 Februari 2020 s.d 21 Februari 2020. Pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan pada dua kelas sampel. Perlakuan yang diberikan pada 

kelas eksperimen yaitu menerapkan pembelajaran dengan model POE (Predict, 

Observe, Explain), sedangkan pada kelas kontrol yaitu menerapkan pembelajaran 

dengan model PBL. Banyaknya pertemuan dalam kelas dengan model POE dan 

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

pelaksanaan pembelajaran dan satu kali pertemuan tes kemampuan representasi 

matematis. Kelas dengan model POE 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 berikut. 

Tabel 4.1 Rincian Kegiatan Pembelajaran 

No 
Pertemuan 

ke- 
Materi 

Waktu 

POE PBL 

1.  1 Unsur-unsur  

Lingkaran 

6 Februari 2020 3 Februari 2020 

2. 2 Sudut Pusat dan 

Sudut Keliling 

7 Februari 2020 7 Februari 2020 

3. 3 Panjang Busur 

Lingkaran 

13 Februari 2020 10 Februari 2020 

4. 4 Luas Luring 

Lingkaran 

14 Februari 2020 14 Februari 2020 
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 Sebelum tes representasi matematis diberikan pada kelas dengan model 

POE dan kelas dengan model PBL, terlebih dahulu dilaksanakan uji coba soal 

dengan materi lingkaran. Soal-soal yang diberikan adalah soal-soal untuk 

mengukur kemampuan representasi matematis yang berbentuk uraian. Tes uji coba 

soal diberikan pada kelas VIII F. Setelah dilakukan tes uji coba, peneliti melakukan 

kegiatan analisis soal uji coba meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya pembeda. Analisis soal uji coba selengkapnya tersaji pada Lampiran 2f.  

 

4.1.1  Kemampuan Representasi Matematis 

 Setelah melaksanakan pembelajaran dan melakukan tes kemampuan 

representasi matematis pada siswa diperoleh data kemampuan representasi 

matematis kelas dengan model POE dan kelas dengan model PBL. Pada kelas 

dengan model POE dan kelas dengan model PBL memiliki jumlah siswa yang sama 

yaitu 32 siswa. 

4.1.1.1 Uji Normalitas 

a.  Uji Normalitas Kelas POE 

 Uji normalitas kelas POE digunakan sebagai syarat menguji ketuntasan 

klasikal kelas POE. Sebelum menentukan uji statistika yang sesuai, perlu diketahui 

apakah data hasil kemampuan representasi matematis kelas POE berdistribusi 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka menggunakan analisis 

statistik parametrik. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, maka 

menggunakan analisis statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, uji normalitas 

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

Statistics 24. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0: populasi berdistribusi normal (data hasil tes kemampuan representasi matematis 

kelas POE berasal dari populasi yang berdistribusi normal) 

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

matematis kelas POE 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 representasi matematis kelas 

POE yaitu memiliki Sig.= 0,070 > 𝛼(0,05), maka 𝐻0 diterima. Kesimpulannya 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

b.  Uji Normalitas Kelas POE dan Kelas PBL 

Uji normalitas kelas POE dan kelas PBL digunakan sebagai syarat menguji 

perbedaan rata-rata kelas POE dan kelas PBL. Sebelum menentukan uji statistika 

yang sesuai, perlu diketahui apakah data hasil kemampuan representasi matematis 

kelas POE dan kelas PBL berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi 

normal, maka menggunakan analisis statistik parametrik. Sebaliknya, jika data 

tidak berdistribusi normal, maka menggunakan analisis statistik non parametrik. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas kelas POE dan kelas PBL dengan menggunakan 

uji Shapiro-Wilk dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 24. 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 kelas POE dan kelas PBL memiliki Sig.= 0,058 >

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 24. 

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 = 0,857 > 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 POE mencapai persentase yang ditetapkan yaitu 

minimal 75% dari banyaknya siswa dalam kelas tersebut memperoleh nilai lebih 

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

𝐻0: 𝜋 ≤ 0,745 (persentase siswa kelas POE yang memperoleh nilai ≥ 70 belum 

mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

𝐻1: 𝜋 > 0,745 (persentase siswa kelas POE yang memperoleh nilai ≥ 70 sudah 

mencapai ketuntasan belajar klasikal) 

 Uji proporsi pihak kiri dengan taraf signifikan 5%. Kriteria 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

=  

28
32 − 0,745

√0,745(1 − 0,745)
32

= 1,687 

 

Dari perhitungan tersebut diperoleh 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,687. Nilai  𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝛼 = 5% 

adalah 1,64. Karena 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,687 > 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64, maka 𝐻0 ditolak. Artinya 

persentase siswa pada kelas POE yang memperoleh nilai ≥ 70 sudah mencapai 

ketuntasan klasikal. 

4.1.1.4 Uji Hipotesis 2 (Uji Perbedaan Rata-rata) 

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

kemampuan representasi matematis siswa dengan model POE lebih tinggi daripada 

rata-rata kemampuan representasi matematis siswa dengan model PBL. Adapun 

hipotesis yang diuji sebagai berikut. 
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𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas POE tidak 

lebih baik dari kelas PBL) 

𝐻0: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas POE 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. 

 Kelas POE Kelas PBL 

Rata-rata 75,69 68,63 

Varian  130,028 112,823 

 

Statistika hitung berdasarkan data penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut. 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
=

(32 − 1)130,028 + (32 − 1)112,823

32 + 32 − 2
 

= 121,42 

𝑠 = 11,01 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

=
75,69 − 68,63

11,01√ 1
32 +

1
32

= 2,564 

Dari perhitungan  diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,564. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,564 > 1,999, 

maka 𝐻0 ditolak. Artinya rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas 

POE lebih baik dari rata-rata kemampuan representasi matematis kelas PBL. 
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4.1.2 Deskripsi Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari Self 

Efficacy 

 Setiap subjek penelitian sebagaimana diketahui sebelumnya akan diuraikan 

kemampuan representasi matematisnya dengan pendeskripsian kemampuan visual, 

simbolik, dan verbal. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Kemampuan 

Representasi 
Indikator 

Nomor Butir 

Soal 

Visual 

Membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi 

penyelesaian (Indikator A) 

1,2,3,4 

Simbolik 

Membuat persamaan atau model 

matematika dari representasi yang 

diberikan (Indikator B) 

2,3,4 

Penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis 

(Indikator C) 

2,3,4 

Verbal 

Menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi (Indikator D) 
2,3,4 

Menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks 

tertulis (Indikator E) 

1 

4.1.2.1 Subjek pada kategori self efficacy bawah 

 Subjek penelitian pada kategori self efficacy bawah adalah siswa E-9, E-25, 

dan E-8. 

• Subjek Penelitian Siswa E-9 
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Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-9. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya tetapi kurang lengkap. Pada lembar 

jawab, unsur yang tidak digambar yaitu apotema, juring, dan tembereng. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 

lingkaran tetapi kurang lengkap. Subjek tidak menuliskan definisi dari juring dan 

tembereng. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-9 pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil tes soal nomor 1 Subjek E-9 

b. Soal nomor 2 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek tidak mampu menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. 

Pada lembar jawab, subjek hanya menggambar lingkaran dan jari-jari, tanpa ditulis 

ukuran panjang jari-jari dan ukuran besar sudutnya. Subjek mampu memenuhi 

indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

yang diberikan. Subjek menuliskan rumus untuk mencari luas juring yaitu luas 

juring =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360
× 𝜋𝑟2. Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah 

dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu 
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menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan 

tetapi tidak tepat dikarenakan hasil perhitungan yang salah dan tidak menuliskan 

satuan. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-9 pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil tes soal nomor 2 Subjek E-9 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek tidak mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek tidak menuliskan rumus yang digunakan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. Subjek tidak menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. 

Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-9 pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Hasil tes nomor 3 Subjek E-9 

d. Soal nomor 4 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek hanya menggambar lingkaran dan tidak sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek tidak menuliskan 
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rumus yang digunakan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah 

dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek tidak menuliskan 

kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis 

subjek E-9 pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Hasil tes nomor 4 Subjek E-9 

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-9 sebagai berikut. 

Subjek E-9 tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal 

yang memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek hanya mampu 

menyelesaikan soal nomor 1 dan 3. Saat di wawancarai, subjek tidak paham 

maksud dari soal nomor 2 dan 4. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-9. 

G     : Apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-9  : paham bu 

G     : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-9  : menggambar lingkaran dengan unsurnya bu, terus dijelasin satu-satu 

unsurnya 

G     : kalau nomor 2? 

E-9  : nomor 2 menghitung luas juring bu 

G     : kenapa kamu menggambarnya seperti ini? 

E-9   : iya bu, saya kurang paham letaknya 

G     : apa maksud dari soal nomor 3? 
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E-9  : menggambar dua lingkaran bu, yang satu diameternya 14 cm sama 

21 cm 

G     : kalau soal nomor 4? 

E-9  : saya ga paham bu 

 

Subjek E-9 tidak mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat 

indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek hanya mampu menuliskan rumus 

pada soal nomor 2. Saat ditanya rumus luas lingkaran, subjek mampu menjawab 

yaitu 𝜋𝑟2, tetapi tidak menuliskan di lembar jawab. Pada soal nomor 3 dan 4, dia 

tidak tahu rumus apa yang harus digunakan.  

Subjek E-9 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 

nomor 2,3, dan 4. Subjek tidak bisa menyelesaikan permasalahan di semua soal. 

subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. Saat diwawancarai, subjek 

masih kesusahan dalam menghitung karena angkanya yang terlalu besar. 

Subjek E-9 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 

2,3, dan 4. Pada soal nomor 2, subjek menuliskan kesimpulan tetapi kurang tepat 

dikarenakan hasil perhitungan yang masih salah. Pada soal nomor 3 dan 4, subjek 

tidak menuliskan kesimpulan.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-9. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-9 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-9 : luas juring bu 

G : kenapa hasilmu segini? 

E-9 : oh salah ya bu, salah menghitung bu, angkanya susah 

G : kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-9 : luas lingkaran bu 

G : oke, kamu menuliskan kesimpulannya? 
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E-9 : tidak bu 

G : Kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 

E-9 : ini pakai rumus phytagoras bu 

G : hanya rumus phytagoras? 

E-9 : saya ga paham bu 

 

Subjek E-9 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal 

dengan kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Saat 

diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran beserta 

definisinya walaupun masih salah dalam mendefinisakan beberapa unsur. Berikut 

hasil wawancara dengan subjek E-9. 

G : kamu tahu unsur-unsur lingkaran ada apa saja? 

E-9 : tahu bu, tapi definisinya ga hafal bu. 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-9 sebagai berikut. 

Subjek E-9 tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal 

yang memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek hanya mampu 

menyelesaikan soal nomor 1 dan 3. Subjek E-9 tidak mampu memenuhi indikator 

B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang 

diberikan. Soal yang memuat indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek hanya 

mampu menuliskan rumus pada soal nomor 2. Saat ditanya rumus luas lingkaran, 

subjek mampu menjawab yaitu 𝜋𝑟2, tetapi tidak menuliskan di lembar jawab. Pada 

soal nomor 3 dan 4, subjek tidak tahu rumus apa yang harus digunakan. Subjek E-

9 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal nomor 

2,3, dan 4. Subjek tidak bisa menyelesaikan permasalahan di semua soal. subjek 

masih salah dalam melakukan perhitungan. Subjek E-9 tidak mampu memenuhi 

indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat 

indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Pada soal nomor 2, subjek menuliskan 
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kesimpulan tetapi kurang tepat dikarenakan hasil perhitungan yang masih salah. 

Pada soal nomor 3 dan 4, subjek tidak menuliskan kesimpulan. Subjek E-9 sudah 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan kata-kata. Soal yang 

memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari 

masing-masing unsur lingkaran walaupun masih ada beberapa definisi yang kurang 

tepat dan saat diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran 

beserta definisinya walaupun masih salah dalam mendefinisakan beberapa unsur. 

Berikut disajikan tabel kemampuan representasi matematis subjek E-9. 

Tabel 4.3 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-9 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

v x v x v x x x x x x x x v 

Kesimpulan Tidak mampu Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Mampu  

 

• Subjek Penelitian Siswa E-25 

Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes tertulis 

subjek E-25. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

mampu menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan lengkap. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 

lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-

25 pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Hasil tes nomor 1 Subjek E-25 

b. Soal nomor 2 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

mampu menggambar lingkaran dengan dilengkapi jari-jari dan sudut pusat beserta 

ukurannya dengan tepat. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek 

menuliskan rumus untuk mencari luas juring. Subjek mampu memenuhi indikator 

C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah 

mampu menyelesaikan permasalahan dengan perhitungan yang tepat. Subjek 

mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

Subjek sudah mampu menuliskan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh dengan 

tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-25 pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Hasil tes nomor 2 Subjek E-25 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 
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menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek tidak mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek tidak menuliskan rumus yang harus digunakan 

sesuai permasalahan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah 

dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan 

tetapi tidak tepat dikarenakan hasil perhitungan yang salah. Berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek E-25 pada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Hasil tes nomor 3 Subjek E-25 

d. Soal nomor 4 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dan titik A, B, dan C pada lingkaran dengan tepat, tetapi 

tidak sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Subjek tidak mampu memenuhi 

indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

yang diberikan. Subjek menuliskan rumus teorema phytagoras tetapi tidak tepat. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. Subjek menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat dikarenakan hasil 
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perhitungan yang salah. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-25 pada 

Gambar 4.8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Hasil tes nomor 4 Subjek E-25 

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-25 sebagai berikut. 

Subjek E-25 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1, 2, dan 3. Saat di wawancarai, subjek tidak paham maksud dari soal 

nomor 4. Berbeda dengan gambar pada soal nomor 1,2 dan 3, gambar pada soal 

nomor 4 merupakan gambar situasi dari suatu pemasalahan. Subjek masih 

kebingungan menentukan titik-titik yang diketahui. Berikut hasil wawancara 

dengan subjek E-25. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-25 : iya bu 

G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-25 : menggambar lingkaran terus dikasih jari-jari, diameter sama yang 

lain bu 

G : kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-25 : menggambar lingkaran terus dikasih jari-jari 21 cm sama sudut 135 

derajat bu 

G : oke, kalau nomor 3? 
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E-25 : menggambar lingkaran diameternya 14 cm, terus lingkaran lagi 

diluarnya bu diameternya 21 cm 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-25 : nomor 4 saya gabisa gambarnya bu, ga paham titik-titiknya itu. 

 

Subjek E-25 tidak mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat 

indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek E-25 hanya mampu menuliskan 

rumus pada soal nomor 2. Saat ditanya rumus luas lingkaran, subjek E-25 mampu 

menjawab yaitu 𝜋𝑟2, tetapi dia tidak menuliskan di jawaban. Pada soal nomor 3, 

subjek sudah tahu rumus apa yang harus digunakan yaitu rumus phytagoras, tetapi 

subjek tidak hafal rumusnya.  

Subjek E-25 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian 

masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C 

yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan 

kecuali pada soal nomor 2. 

Subjek E-25 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat 

dikarenakan hasil perhitungan yang salah.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-25. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-25 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-25 : luas juring bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-25 : iya bu ditulis 

G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-25 : luas lingkaran bu 

G : oke, kamu menuliskan rumusnya? 

E-25 : tidak bu, saya langsung menghitungnya 

G : Kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 
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E-25 : ini pakai rumus phytagoras bu 

G : coba tuliskan rumus phytagorasnya 

E-25 : kaya gini bu  

 

Subjek E-25 mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan 

kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Saat diwawancarai, 

subjek sudah bisa menyebutkan dan mendefinisikan unsur-unsur lingkaran dengan 

lengkap dan tepat. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-25. 

G : kamu paham soal nomor 1? Itu di suruh ngerjakan apa? 

E-25 : tahu bu, definisi unsur-unsur lingkaran kan bu 

G : oke 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-25 sebagai berikut. 

Subjek E-25 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1, 2, dan 3. Saat di wawancarai, subjek tidak paham maksud dari soal 

nomor 4. Berbeda dengan gambar pada soal nomor 1,2 dan 3, gambar pada soal 

nomor 4 merupakan gambar situasi dari suatu pemasalahan. Subjek masih 

kebingungan menentukan titik-titik yang diketahui. Subjek E-25 tidak mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Soal yang memuat indikator B yaitu soal nomor 

2,3 dan 4. Subjek E-25 hanya mampu menuliskan rumus pada soal nomor 2. Saat 

ditanya rumus luas lingkaran, subjek E-25 mampu menjawab yaitu 𝜋𝑟2, tetapi dia 

tidak menuliskan di jawaban. Pada soal nomor 3, subjek sudah tahu rumus apa yang 

harus digunakan yaitu rumus phytagoras, tetapi subjek tidak hafal rumusnya. 

Subjek E-25 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 

nomor 2,3, dan 4. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan kecuali pada 

soal nomor 2. Subjek E-25 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan 
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interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat 

dikarenakan hasil perhitungan yang salah. Subjek E-25 mampu memenuhi indikator 

E yaitu menjawab soal dengan kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal 

nomor 1. Saat diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan dan mendefinisikan 

unsur-unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut disajikan tabel 

kemampuan representasi matematis subjek E-25. 

Tabel 4.4 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-25 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

v v v x v x x v x x x x x v 

Kesimpulan Mampu Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Mampu  

 

• Subjek Penelitian Siswa E-8 

Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-8. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan lengkap dan tepat. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 

lingkaran dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-8 pada 

Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Hasil tes nomor 1 Subjek E-8 

b. Soal nomor 2 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

mampu menggambar lingkaran dengan dilengkapi ukuran panjang jari-jari dan 

besar sudut dengan tepat.. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek 

menuliskan rumus untuk mencari luas juring yaitu luas juring =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360
× 𝜋𝑟2. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. Subjek tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh. 

Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-8 pada Gambar 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Hasil tes nomor 2 Subjek E-8 
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c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek tidak mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek tidak menuliskan rumus yang digunakan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah dalam menghitung luas 

lingkaran pertama. Pada luas lingkaran yang kedua sudah tepat. Subjek tidak 

mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

Subjek tidak menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. Berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-8 pada Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Hasil tes nomor 3 Subjek E-8 

d. Soal nomor 4 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek hanya menggambar lingkaran dan titik-ttik yang diketahui pada lingkaran 

dan tidak dituliskan ukuran panjangnya. Subjek tidak mampu memenuhi indikator 

B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang 

diberikan. Subjek tidak menuliskan rumus yang digunakan. Subjek tidak mampu 

memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak mampu 

memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek 

tidak menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. Berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek E-8 pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Hasil tes nomor 4 Subjek E-8 

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-8 sebagai berikut. 

Subjek E-8 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1,2 dan 3. Saat di wawancarai, subjek tidak paham maksud dari soal 

nomor 4. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-8. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-8 : iya bu 

G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-8 : menggambar lingkaran sama unsur kan bu 

G : oke, kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-8 : menggambar lingkaran sama jari-jari dan sudut bu 

G : oke, kalau nomor 3? 

E-8 : menggambar 2 lingkaran diameternya 14 cm dan diameternya 21 

cm 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-8 : ga paham bu 

 

Subjek E-8 tidak mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat 

indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek E-8 hanya mampu menuliskan 

rumus pada soal nomor 2. Saat ditanya rumus luas lingkaran, subjek E-8 mampu 
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menjawab yaitu 𝜋𝑟2, tetapi subjek tidak menuliskan di jawaban. Pada soal nomor 

4, subjek sudah tahu rumus apa yang harus digunakan yaitu rumus phytagoras, 

tetapi subjek tidak menuliskan di jawaban. 

Subjek E-8 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 

nomor 2,3, dan 4. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan di semua soal.  

Subjek E-8 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 

2,3, dan 4. Subjek tidak menuliskan kesimpulan di semua soal.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-8. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-8 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-8 : luas juring bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-8 : tidak bu 

G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-8 : luas lingkaran bu 

G : rumusnya apa? 

E-8 : 𝜋𝑟2 kan bu 

G : oke, kamu menuliskan rumusnya? 

E-8 : tidak bu, saya langsung menghitungnya 

G : apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-8 : tidak bu 

G : Kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 

E-8 : pakai rumus phytagoras bu 

G : apakah kamu menuliskan rumusnya? 

E-8 : tidak bu  

G : apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-8 : tidak bu, ga paham bu 
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Subjek E-8 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal 

dengan kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Saat 

diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur lingkaran dengan 

lengkap dan tepat. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-8. 

G : kamu paham soal nomor 1? Itu di suruh ngerjakan apa? 

E-8 : iya bu, menuliskan definisi unsur-unsur bu 

G : oke 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-8 sebagai berikut. 

Subjek E-8 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1,2 dan 3. Saat di wawancarai, subjek tidak paham maksud dari soal 

nomor 4. Subjek E-8 tidak mampu memenuhi indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang 

memuat indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek E-8 hanya mampu 

menuliskan rumus pada soal nomor 2. Saat ditanya rumus luas lingkaran, subjek E-

8 mampu menjawab yaitu 𝜋𝑟2, tetapi subjek tidak menuliskan di jawaban. Pada 

soal nomor 4, subjek sudah tahu rumus apa yang harus digunakan yaitu rumus 

phytagoras, tetapi subjek tidak menuliskan di jawaban. Subjek E-8 tidak mampu 

memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek 

masih salah dalam melakukan perhitungan di semua soal. Subjek E-8 tidak mampu 

memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Soal 

yang memuat indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek tidak menuliskan 

kesimpulan di semua soal. Subjek E-8 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu 

menjawab soal dengan kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor -

1. Subjek sudah bisa menuliskan unsur-unsur beserta definisnya dengan lengkap 

dan tepat. Saat diwawancarai, subjek juga sudah bisa menyebutkan unsur-unsur 
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lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut disajikan tabel kemampuan 

representasi matematis subjek E-8. 

Tabel 4.5 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-8 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

v v v x v x x x x x x x x v 

Kesimpulan Mampu Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Mampu  

 

Berdasarkan hasil deskripsi subjek pada kategori self efficacy bawah 

diperoleh bahwa subjek pada kategori self efficacy bawah cenderung mampu 

memenuhi dua indikator, yaitu indikator A dan indikator E. Pada indikator A yaitu 

membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi 

penyelesaian, subjek pada kategori self efficacy bawah cenderung sudah bisa 

menggambar lingkaran sesuai permasalahan yang diberikan. Pada indikator B yaitu 

membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan, 

subjek pada kategori self efficacy bawah cenderung langsung melakukan 

perhitungan tanpa menuliskan rumus yang digunakan.. Pada indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, subjek pada kategori 

self efficacy bawah cenderung masih salah dalam melakukan perhitungan. Pada 

indikator D yaitu menuliskan intrepretasi dari suatu representasi, subjek pada 

kategori self efficacy bawah cenderung tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban 

yang diperoleh. Pada indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-

kata atau teks tertulis, subjek pada kategori self efficacy bawah cenderung sudah 

bisa menuliskan definisi dari unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Berikut disajikan 

tabel kemampuan representasi matematis siswa pada kategori self efficacy bawah. 
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Tabel 4.6 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Kategori Self 

Efficacy Bawah 

 

Subjek  
Indikator 

A B C D E 

E-9 Tidak  Tidak Tidak Tidak Mampu  

E-25 Mampu  Tidak Tidak Tidak Mampu 

E-8 Mampu  Tidak Tidak Tidak Mampu  

Kesimpulan 
Cenderung 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 
 Mampu 

 

4.1.2.2 Subjek pada kategori self efficacy tengah 

 Subjek penelitian pada kategori self efficacy tengah adalah siswa E-23, E-6, 

dan E-15. 

• Subjek Penelitian Siswa E-23 

Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-23. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan lengkap dan tepat. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 

lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-

23 pada Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Hasil tes nomor 1 Subjek E-23 

b. Soal nomor 2 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek tidak mampu menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. 

Pada lembar jawab, subjek hanya menggambar lingkaran beserta juring, tanpa 

ditulis ukuran panjang jari-jari dan ukuran besar sudutnya. Subjek mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus untuk mencari luas juring 

yaitu luas juring =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360
× 𝜋𝑟2. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat 

dalam malakukan perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan dari 

jawaban yang diperoleh dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek 

E-23 pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Hasil tes nomor 2 Subjek E-23 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus yang digunakan yaitu luas 

lingkaran. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat dalam melakukan 

perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh 

dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-23 pada Gambar 4.15. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Hasil tes nomor 3 Subjek E-23 

d. Soal nomor 4 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Subjek 

mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika 

dari representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus yang digunakan yaitu 
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teorma phytagoras dan panjang busur. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat 

dalam melakukan perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan dari 

jawaban yang diperoleh dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek 

E-23 pada Gambar 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Hasil tes nomor 4 Subjek E-23 

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-23 sebagai berikut. 

Subjek E-23 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mempu menyelesaikan 

soal nomor 1,3 dan 4. Saat diwawancarai, pada soal nomor 2 subjek lupa tidak 

menuliskan ukuran sudut dan jari-jari. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-

23. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-23 : paham bu 

G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-23 : membuat gambar lingkaran dengan unsurnya bu 

G : kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-23 : membuat gambar lingkaran dengan juring bu 

G : kenapa tidak ditulis jari-jarinya berapa sudut nya berapa? 
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E-23 : oiya bu saya lupa menuliskan 

G : oke, kalau nomor 3? 

E-23 : membuat 2 gambar lingkaran bu, terus di arsir buat nyari luas 

rumputnya 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-23 : membuat gambar lingkaran bu, terus AC nya itu diameter, terus 

dikasih titik B dibuat segitiga gitu bu 

 

Subjek E-23 mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat indikator B 

yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang digunakan pada setiap 

soal.  

Subjek E-23 mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 

nomor 2,3, dan 4. Subjek sudah tepat dalam melakukan perhitungan pada setiap 

soal. 

Subjek E-23 mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 

4. Subjek menuliskan kesimpulan dari jawaban yang diperoleh dengan tepat pada 

setiap soal.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-23. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-23 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-23 : luas juring bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-23 : iya bu  

G : bagaimana kamu menuliskannya? 

E-23 : jadi luas juring tersebut yaitu terus jawabannya bu 

G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-23 : luas lingkaran bu 
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G : oke, bagaimana cara mengerjakannya? 

E-23 : pertama cari luas lingkaran yang besar, terus yang kecil, 

kemudian dikurangi 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-23 : tulis bu 

G : oke, kalau nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-23 : pertama cari AC bu, terus kan ketemu jari-jarinya, baru nyari 

panjang busur  

G : mencari AC caranya bagaimana? 

E-23 : pakai phytagoras bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-23 : tulis bu 

 

Subjek E-23 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal 

dengan kata-kata atau teks tertulis. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor -

1. Saat diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan definisi dari masing-masing 

unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut hasil wawancara dengan subjek 

E-23. 

G : apakah kamu bisa mendefinisikan unsur-unsur lingkaran?  

E-23 : bisa bu 

G : ada kesulitan? 

E-23 : tidak bu 

 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-23 sebagai berikut. 

Subjek E-23 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mempu menyelesaikan 

soal nomor 1,3 dan 4. Saat diwawancarai, pada soal nomor 2 subjek lupa tidak 

menuliskan ukuran sudut dan jari-jari. Subjek E-23 mampu memenuhi indikator B 
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yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. 

Soal yang memuat indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan 

rumus yang digunakan pada setiap soal. Subjek E-23 mampu memenuhi indikator 

C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang 

memuat indikator C yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek sudah tepat dalam 

melakukan perhitungan pada setiap soal. Subjek E-23 mampu memenuhi indikator 

D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator 

D yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek menuliskan kesimpulan dari jawaban yang 

diperoleh dengan tepat pada setiap soal. Subjek E-23 sudah mampu memenuhi 

indikator E yaitu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis. Soal yang 

memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Saat diwawancarai, subjek sudah bisa 

menyebutkan definisi dari masing-masing unsur lingkaran dengan lengkap dan 

tepat. Berikut disajikan tabel kemampuan representasi matematis subjek E-23. 

Tabel 4.7 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-23 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

v x v v v v v v v v v v v v 

Kesimpulan Mampu Mampu Mampu  Mampu  Mampu  

 

• Subjek Penelitian Siswa E-6 

Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-6. 

a. Soal nomor 1 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek hanya mampu menggambar lingkaran dengan unsur tali busur, jari-jari, 
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busur, dan diameter. Pada lembar jawab, unsur yang tidak digambar yaitu juring 

dan tembereng. Subjek menggambar apotema tetapi tidak tepat. Subjek tidak 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek menuliskan definisi dari masing-masing unsur lingkaran 

tetapi tidak lengkap dan kurang tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek 

E-6 pada Gambar 4.17. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Hasil tes nomor 1 Subjek E-6 

b. Soal nomor 2 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek tidak mampu menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. 

Pada lembar jawab, subjek hanya menggambar lingkaran dan ukuran jari-jari, tanpa 

ditulis ukuran besar sudutnya. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu 

membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. 

Subjek menuliskan rumus untuk mencari luas juring yaitu luas juring =
𝛼

360
× 𝜋𝑟2. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. Subjek menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat dikarenakan hasil 

perhitungan yang salah. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-6 pada 

Gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Hasil tes nomor 2 Subjek E-6 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus yang digunakan yaitu 

menuliskan rumus luas lingkaran. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat 

dalam melakukan perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan atas 

jawaban yang diperoleh dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek 

E-6 pada Gambar 4.19. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Hasil tes nomor 3 Subjek E-6 

d. Soal nomor 4 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek hanya menggambar lingkaran dan tidak sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 
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model matematika dari representasi yang diberikan. Pada lembar jawab, subjek 

menuliskan rumus panjang busur. Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah 

dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan atas 

jawaban yang diperoleh tetapi kurang tepat dikarenakan hasil perhitungan yang 

salah. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-6 pada Gambar 4.20. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Hasil tes nomor 4 Subjek E-6 

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-6 sebagai berikut. 

Subjek E-6 tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal 

yang memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek hanya mampu 

menyelesaikan soal nomor 3. Saat di wawancarai, subjek tidak hafal unsur-unsur 

lingkaran dan kebingungan pada soal nomor 4. Berikut hasil wawancara dengan 

subjek E-6. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-6 : iya bu 

G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-6 : menggambar lingkaran sama unsur 

G : apakah ada kesulitan saat kamu menggambar lingkaran? 
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E-6 : saya ga hafal semua bu unsur-unsurnya 

G : oke, kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-6 : menggambar lingkaran terus dikasih jari-jari 21 cm  

G : oke, kalau nomor 3? 

E-6 : menggambar lingkaran 2 bu, satu diameternya 14, satu lagi 

diametrnya 21 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-6 : nomor 4 saya gabisa gambarnya bu, bingung 

 

Subjek E-6 mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat indikator B 

yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek sudah bisa menyebutkan rumus yang digunakan 

sesuai permasalahan pada setiap soal.  

Subjek E-6 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 

nomor 2,3, dan 4. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan kecuali pada 

soal nomor 3. 

Subjek E-6 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 

2,3, dan 4. Pada soal nomor 3, subjek menuliskan kesimpulan dengan tepat. Pada 

soal nomor 2 dan 4 subjek menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat dikarenakan 

hasil perhitungan yang salah.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-6. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-6 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-6 : luas juring bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan rumusnya? 

E-6 : iya bu ditulis 

G : apakah ada kesulitan? 

E-6 : saya bingung menghitungnya bu 
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G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-6 : luas lingkaran bu 

G : oke, kamu menuliskan rumusnya? 

E-6 : iya bu 

G : Kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 

E-6 : panjang busur bu 

G : apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-6 : iya bu saya menuliskan semua 

 

Subjek E-6 tidak mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal 

dengan kata-kata atau teks tertulis. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor -

1. Saat diwawancarai, subjek hanya bisa menyebutkan beberapa definisi dari unsur 

lingkaran dan kurang tepat. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-6. 

G : apakah ada kesulitan pada soal nomor 1? 

E-6 : iya bu saya ga hafal pengertiannya 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-6 sebagai berikut. 

Subjek E-6 tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal 

yang memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek hanya mampu 

menyelesaikan soal nomor 3. Pada soal nomor 2, subjek kurang menuliskan ukuran 

sudut yang diketahui. Saat di wawancarai, subjek tidak hafal unsur-unsur lingkaran 

dan kebingungan pada soal nomor 4. Subjek E-6 mampu memenuhi indikator B 

yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. 

Soal yang memuat indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek sudah bisa 

menuliskan rumus yang digunakan sesuai permasalahan pada setiap soal. Saat 

diwawancarai, subjek juga sudah bisa menyebutkan rumus yang digunakan sesuai 

permasalahan pada setiap soal. Subjek E-6 tidak mampu memenuhi indikator C 

yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang 

memuat indikator C yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek masih salah dalam 
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melakukan perhitungan kecuali pada soal nomor 3. Subjek E-6 tidak mampu 

memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Soal 

yang memuat indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Pada soal nomor 3, subjek 

menuliskan kesimpulan dengan tepat. Pada soal nomor 2 dan 4 subjek menuliskan 

kesimpulan tetapi tidak tepat dikarenakan hasil perhitungan yang salah. Subjek E-

6 tidak mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan kata-kata atau 

teks tertulis. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Pada lembar jawab, 

subjek hanya menuliskan beberapa unsur dan menuliskan definisnya kurang tepat 

dan tidak lengkap. Saat diwawancarai, subjek hanya bisa menyebutkan beberapa 

definisi dari unsur lingkaran dan kurang tepat. Berikut disajikan tabel kemampuan 

representasi matematis subjek E-6. 

Tabel 4.8 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-6 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

x x v x v v v x v x x v x x 

Kesimpulan Tidak mampu Mampu Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu  

 

• Subjek Penelitian Siswa E-15 

Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-15. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan tepat dan lengkap. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 
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lingkaran dengan tepat dan lengkap. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-

15 pada Gambar 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Hasil tes nomor 1 Subjek E-15 

b. Soal nomor 2 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

mampu menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. Pada lembar 

jawab, subjek menggambar lingkaran dengan dilengkapi jari-jari dan besar 

sudutnya. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus 

untuk mencari luas juring yaitu luas juring =
𝑎

360
× 𝜋𝑟2. Subjek mampu memenuhi 

indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. 

Subjek sudah tepat dalam melakukan perhitungan. Subjek mampu memenuhi 

indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek 

menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh dengan tepat. Berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-15 pada Gambar 4.22 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Hasil tes nomor 2 Subjek E-15 



99 
 

 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus luas lingkaran. Subjek 

mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan 

ekspresi matematis. Subjek sudah tepat dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak 

mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

Subjek tidak menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. Berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-15 pada Gambar 4.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Hasil tes nomor 3 Subjek E-15 

d. Soal nomor 4 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek hanya menggambar lingkaran dan tidak sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus 

teorema phytagoras tetapi tidak tepat. Subjek tidak mampu memenuhi indikator C 

yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih 

salah dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator D 

yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan 
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kesimpulan atas jawaban yang diperoleh tetapi tidak tepat. Berikut ditampilkan 

hasil tes tertulis subjek E-15 pada Gambar 4.24. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Hasil tes nomor 4 Subjek E-15 

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-15 sebagai berikut. 

Subjek E-15  mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mempu menyelesaikan 

soal nomor 1,2 dan 3. Saat di wawancarai, subjek tidak paham maksud dari soal 

nomor 4. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-15. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-15 : iya bu 

G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-15 : menggambar lingkaran dengan unsur-unsurnya bu 

G : kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-15 : menggambar lingkaran dengan jari-jari 21 cm sama sudut 135 

derajat bu 

G : oke, kalau nomor 3? 

E-15 : menggambar lingkaran diameternya 14 cm, terus lingkaran lagi 

dengan diameter 21 cm, terus diarsir buat nyari luas yang ditanami 

rumputnya bu 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 
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E-15 : nomor 4 ga paham bu 

 

Subjek E-15  mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat indikator B 

yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang harus digunakan 

dengan tepat pada soal nomor 2 dan 3. Pada soal nomor 4 subjek menuliskan rumus 

yang digunakan tetapi kurang tepat. Saat diwawancarai, subjek juga sudah bisa 

menyebutkan rumus luas juring dan rumus luas lingkaran. 

Subjek E-15 mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 

nomor 2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2 

dan 3. 

Subjek E-15 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 

2,3, dan 4. Pada soal nomor 2, subjek sudah menuliskan kesimpulan dengan tepat. 

Pada soal nomor 3, subjek lupa tidak menuliskan kesimpulan. Pada soal nomor 4, 

subjek menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat dikarenakan hasil perhitungan 

yang salah.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-15. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-15 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-15 : luas juring bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-15 : iya bu ditulis 

G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-15 : luas lingkaran bu 

G : oke, kamu menuliskan rumusnya? 

E-15 : iya bu 

G : bagaimana cara kamu mengerjakan? 

E-15 : mencari luas 1 dan luas 2 bu, terus dikurangi 
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G : terus ini kenapa di coret? 

E-15 : itu tadinya salah menghitung bu, jadi saya coret 

G : apakah kamu menuliskan kesimpulannya? 

E-15 : oiya bu saya lupa menuliskan 

G : oke, kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 

E-15 : rumus phytagoras bu 

G : kamu tahu rumus phytagoras? 

E-15 : saya tahu nya kaya gini bu 

 

Subjek E-15 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal 

dengan kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Subjek sudah 

bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur lingkaran dengan lengkap dan 

tepat. Saat diwawancarai, subjek juga sudah bisa menyebutkan definisi dari masing-

masing unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut hasil wawancara dengan 

subjek E-15. 

G : kamu paham soal nomor 1? Itu di suruh ngerjakan apa? 

E-15 : tahu bu, menuliskan pengertian-pengertian dari jari-jari dan lain-

lain bu 

G : oke, ada kesulitan saat kamu mengerjakan? 

E-15 : tidak bu 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-15 sebagai berikut. 

Subjek E-15  mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mempu menyelesaikan 

soal nomor 1,2 dan 3. Saat di wawancarai, subjek tidak paham maksud dari soal 

nomor 4. Subjek E-15  mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat 

indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang harus 

digunakan dengan tepat pada soal nomor 2 dan 3. Pada soal nomor 4 subjek 
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menuliskan rumus yang digunakan tetapi kurang tepat. Saat diwawancarai, subjek 

juga sudah bisa menyebutkan rumus luas juring dan rumus luas lingkaran. Subjek 

E-15 mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan 

ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal nomor 2,3, dan 4. 

Subjek mampu menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 2 dan 3. Subjek E-

15 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Pada soal 

nomor 2, subjek sudah menuliskan kesimpulan dengan tepat. Pada soal nomor 3, 

subjek lupa tidak menuliskan kesimpulan. Pada soal nomor 4, subjek menuliskan 

kesimpulan tetapi tidak tepat dikarenakan hasil perhitungan yang salah. Subjek E-

15 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan kata-kata. 

Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Subjek sudah bisa menuliskan 

definisi dari masing-masing unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. Saat 

diwawancarai, subjek juga sudah bisa menyebutkan definisi dari masing-masing 

unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut disajikan tabel kemampuan 

representasi matematis subjek E-15. 

Tabel 4.9 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-15 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

v v v x v v x v v x v x x v 

Kesimpulan Mampu Mampu Mampu Tidak 

mampu 

Mampu  

 

Berdasarkan hasil deskripsi subjek pada kategori self efficacy tengah, 

diperoleh bahwa subjek pada kategori self efficacy tengah cenderung mampu 

memenuhi 4 indikator yaitu indikator A, indikator B, indikator C, dan indikator E.  

Pada indikator A yaitu membuat bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan 
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memfasilitasi penyelesaian, subjek pada kategori self efficacy tengah cenderung 

sudah bisa menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. Pada 

indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

yang diberikan, subjek pada kategori self efficacy tengah cenderung sudah tepat 

dalam melakukan perhitungan. Pada indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis, subjek pada kategori self efficacy tengah 

cenderung sudah menuliskan rumus yang digunakan pada lembar jawab dan saat 

diwawancarai juga sudah bisa menyebutkan rumus. Pada indikator D yaitu 

menuliskan intrepretasi dari suatu representasi, subjek pada kategori self efficacy 

tengah cenderung tidak menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. Pada 

indikator E yaitu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis, subjek pada 

kategori self efficacy tengah cenderung sudah bisa menulis dan menyebutkan 

definisi dari unsur-unsur lingkaran dengan tepat dan lengkap. Berikut disajikan 

tabel kemampuan representasi matematis siswa pada kategori self efficacy tengah. 

Tabel 4.10 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Kategori Self 

Efficacy Tengah 

Subjek  
Indikator 

A B C D E 

E-23 Mampu  Mampu  Mampu  Mampu  Mampu  

E-6 Tidak  Mampu  Tidak Tidak Tidak  

E-15 Mampu  Mampu  Mampu  Tidak Mampu  

Kesimpulan 
Cenderung 

mampu 
 Mampu  

Cenderung 

mampu 

Cenderung 

tidak 

mampu 

Cenderung 

mampu 

 

4.1.2.3 Subjek pada Kategori Self Efficacy Atas 

 Subjek penelitian pada kategori self efficacy atas adalah siswa E-21, E-24, 

dan E-22. 

• Subjek Penelitian Siswa E-21 
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Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-21. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan tepat dan lengkap. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 

lingkaran dengan tepat dan lengkap. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-

21 pada Gambar 4.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Hasil tes nomor 1 Subjek E-21 

 

b. Soal nomor 2 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek tidak mampu menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. 

Pada lembar jawab, subjek hanya menggambar lingkaran dan jari-jari, tanpa ditulis 

ukuran besar sudutnya. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek 
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menuliskan rumus untuk mencari luas juring yaitu luas juring =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360
× 𝜋𝑟2. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. Subjek menuliskan kesimpulan tetapi tidak tepat dikarenakan hasil 

perhitungan yang salah dan menuliskan satuan juga masih salah. Berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-21 pada Gambar 4.26. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Hasil tes nomor 2 Subjek E-21 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus yang digunakan yaitu rumus 

luas lingkaran. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat dalam melakukan 

perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh 

dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-21 pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Hasil tes nomor 3 Subjek E-21 

d. Soal nomor 4 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran sesuai permasalahan yang diberikan dengan tepat. Subjek 

mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika 

dari representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus phytagoras dan rumus 

panjang busur dengan tepat. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat 

dalam melakukan perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan atas 

jawaban yang diperoleh dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek 

E-21 pada Gambar 4.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Hasil tes nomor 4 Subjek E-21 
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• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-21 sebagai berikut. 

Subjek E-21 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1,3 dan 4. Saat di wawancarai, pada soal nomor 2 subjek lupa 

menuliskan ukuran besar sudutnya. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-21. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-21 : iya bu 

G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-21 : menggambar lingkaran sama unsur-unsurnya bu 

G : kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-21 : menggambar lingkaran sama jari-jari 

G : besar sudutnya tidak ditulis? 

E-21 : oiya bu saya lupa 

G : oke, kalau nomor 3? 

E-21 : menggambar lingkaran diameternya 14 cm, terus lingkaran lagi 

diameter 21 cm bu 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-21 : membuat lingkaran diameternya AC, terus titik B ini membentuk 

segitiga 

 

Subjek E-21 mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat indikator B 

yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang harus digunakan 

dengan tepat pada setiap nomor. Saat diwawancarai, subjek juga sudah bisa 

menyebutkan rumus dengan tepat. 

Subjek E-21 mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 
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nomor 2,3, dan 4. Pada soal nomor 3 dan 4 subjek sudah melakukan perhitungan 

dengan tepat. Pada soal nomor 2 subjek masih salah dalam melakukan perhitungan.  

Subjek E-21 mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 

4. Subjek menuliskan kesimpulan pada setiap soal, tetapi pada soal nomor 2 masih 

kurang tepat dikarenakan hasil perhitungan yang masih salah.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-21. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-21 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-21 : luas juring bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-21 : iya bu  

G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-21 : luas lingkaran bu 

G : oke, kamu menuliskan rumusnya? 

E-21 : iya bu 

G : bagaimana cara kamu mengerjakan? 

E-21 : mencari luas 1 dan luas 2 bu, terus dikurangi 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulannya? 

E-21 : iya bu 

G : oke, kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 

E-21 : rumus phytagoras bu sama rumus panjang busur bu 

 

Subjek E-21 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal 

dengan kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Saat 

diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan definisi dari unsur-unsur dengan 

tepat dan lengkap. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-21. 

G : kamu paham soal nomor 1? Itu di suruh ngerjakan apa? 

E-21 : tahu bu, menuliskan definisi unsur-unsur lingkaran 

G : oke, ada kesulitan saat kamu mengerjakan? 
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E-21 : tidak bu 

• Deskripsi 

Subjek E-21 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1,3 dan 4. Saat di wawancarai, pada soal nomor 2 subjek lupa 

menuliskan ukuran besar sudutnya. Subjek E-21 mampu memenuhi indikator B 

yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. 

Soal yang memuat indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan 

rumus yang harus digunakan dengan tepat pada setiap nomor. Saat diwawancarai, 

subjek juga sudah bisa menyebutkan rumus dengan tepat. Subjek E-21 mampu 

memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Pada soal 

nomor 3 dan 4 subjek sudah melakukan perhitungan dengan tepat. Pada soal nomor 

2 subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. Subjek E-21 mampu 

memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Soal 

yang memuat indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek menuliskan 

kesimpulan pada setiap soal, tetapi pada soal nomor 2 masih kurang tepat 

dikarenakan hasil perhitungan yang masih salah. Subjek E-21 sudah mampu 

memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis. Soal 

yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Pada lembar jawab, subjek sudah bisa 

menuliskan definisi dari masing-masing unsur lingkaran dengan tepat dan lengkap. 

Saat diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan definisi dari unsur-unsur 

dengan tepat dan lengkap. Berikut disajikan tabel kemampuan representasi 

matematis subjek E-21. 

Tabel 4.11 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-21 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu v x v v v v v x v v x v v v 
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x=tidak 

mampu 

Kesimpulan Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu  

 

• Subjek Penelitian Siswa E-24 

Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-24. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan tepat dan lengkap. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 

lingkaran dengan tepat dan lengkap. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-

24 pada Gambar 4.29. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Hasil tes nomor 1 Subjek E-24 

b. Soal nomor 2 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

mampu menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. Pada lembar 

jawab, subjek menggambar lingkaran dan dilengkapi dengan ukuran panjang jari-

jari dan ukuran besar sudutnya. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu 
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membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. 

Subjek menuliskan rumus untuk mencari luas juring yaitu luas juring =
𝑎

360
× 𝜋𝑟2. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi. Subjek tidak menuliskan kesimpulan. Berikut ditampilkan hasil tes 

tertulis subjek E-24 pada Gambar 4.30. 

 

 

 

Gambar 4.30 Hasil tes nomor 2 Subjek E-24 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus yang digunakan yaitu rumus 

luas lingkaran. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat dalam melakukan 

perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh 

dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-24 pada Gambar 4.31. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Hasil tes nomor 3 Subjek E-24 
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d. Soal nomor 4 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek menggambar lingkaran tetapi tidak sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek tidak menuliskan 

rumus yang digunakan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek masih salah 

dalam melakukan perhitungan. Subjek tidak mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek tidak menuliskan 

kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis 

subjek E-24 pada Gambar 4.32. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Hasil tes nomor 4 Subjek E-24 

 

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-24 sebagai berikut. 

Subjek E-24 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1,2 dan 3. Saat di wawancarai, subjek masih kebingungan pada soal 

nomor  4. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-24. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-24 : iya bu 
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G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-24 : menggambar lingkaran dengan unsur lingkaran bu 

G : kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-24 : menggambar lingkaran dengan jari-jari dan sudut bu 

G : oke, kalau nomor 3? 

E-24 : menggambar 2 lingkaran diameternya 14 cm dan 21 cm bu, terus 

diarsir buat nyari luas taman yang ditanami rumputnya 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-24 : saya ngarang bu, bingung buat gambarnya 

 

Subjek E-24 mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat indikator B 

yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang harus digunakan 

dengan tepat pada soal nomor 2 dan 3. Pada soal nomor 4 subjek menuliskan rumus 

phytagoras tetapi kurang tepat. Saat diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan 

rumus tersebut, tetapi subjek lupa rumus phytagoras. 

Subjek E-24 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian 

masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C 

yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek hanya tepat melakukan perhitungan pada nomor 

3. Pada soal nomor 2 dan 4 subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. Saat 

diwawancarai, subjek masih kebingungan dalam melakukan perhitungan karena 

angka yang besar. 

Subjek E-24 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan 

interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 

2,3, dan 4. Subjek hanya menuliskan kesimpulan pada soal nomor 3. Pada soal 

nomor 2 dan 4 subjek tidak menuliskan kesimpulan.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-24. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-24 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-24 : luas juring bu 
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G : oke, ini kenapa belum selesai menghitungnya? 

E-24 : saya bingung bu, sudutnya 135 saya tidak bisa membaginya  

G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-24 : luas lingkaran bu 

G : oke, kamu menuliskan rumusnya? 

E-24 : iya bu 

G : bagaimana cara kamu mengerjakan? 

E-24 : mencari luas taman, luas kolam, terus luas yang ditanami rumput 

sama dengan luas taman dikurangi luas kolam bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulannya? 

E-24 : iya bu 

G : oke, kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 

E-24 : rumus phytagoras bu, tapi saya lupa 

 

Subjek E-24 mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan 

kata-kata. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Subjek sudah bisa 

menuliskan definisi dari masing-masing unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. 

Saat diwawancarai juga subjek sudah bisa menyebutkan  definisi dari masing-

masing unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. Berikut hasil wawancara dengan 

subjek E-24. 

G : kamu paham soal nomor 1? Itu di suruh ngerjakan apa? 

E-24 : tahu bu, definisi dari tembereng, diameter, dan lain-lain bu 

G : oke, ada kesulitan saat kamu mengerjakan? 

E-24 : tidak bu 

 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-24 sebagai berikut. 

Subjek E-24 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 
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soal nomor 1,2 dan 3. Saat di wawancarai, subjek masih kebingungan pada soal 

nomor  4. Subjek E-24 mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat 

indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang harus 

digunakan dengan tepat pada soal nomor 2 dan 3. Pada soal nomor 4 subjek 

menuliskan rumus phytagoras tetapi kurang tepat. Saat diwawancarai, subjek sudah 

bisa menyebutkan rumus tersebut, tetapi subjek lupa rumus phytagoras. Subjek E-

24 tidak mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal nomor 

2,3, dan 4. Subjek hanya tepat melakukan perhitungan pada nomor 3. Pada soal 

nomor 2 dan 4 subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. Saat 

diwawancarai, subjek masih kebingungan dalam melakukan perhitungan karena 

angka yang besar. Subjek E-24 tidak mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu 

soal nomor 2,3, dan 4. Subjek hanya menuliskan kesimpulan pada soal nomor 3. 

Pada soal nomor 2 dan 4 subjek tidak menuliskan kesimpulan. Subjek E-24 mampu 

memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis. Soal 

yang memuat indikator E yaitu soal nomor 1. Subjek sudah bisa menuliskan definisi 

dari masing-masing unsur lingkaran dengan lengkap dan tepat. Saat diwawancarai 

juga subjek sudah bisa menyebutkan  definisi dari masing-masing unsur lingkaran 

dengan lengkap dan tepat. Berikut disajikan tabel kemampuan representasi 

matematis subjek E-24. 

Tabel 4.12 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-24 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

v v v x v v x x v x x v x v 

Kesimpulan Mampu  Mampu Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Mampu  
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• Subjek Penelitian Siswa E-22 

Berikut karakteristik kemampuan representasi matematis dan hasil tes 

tertulis subjek E-22. 

a. Soal nomor 1 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran beserta unsur-unsurnya dengan tepat dan lengkap. Subjek 

mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Subjek sudah bisa menuliskan definisi dari masing-masing unsur 

lingkaran dengan tepat dan lengkap. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-

22 pada Gambar 4.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Hasil tes nomor 1 Subjek E-22 

b. Soal nomor 2 

Subjek tidak mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. 

Subjek tidak mampu menggambar lingkaran sesuai permasalahan dengan tepat. 

Pada lembar jawab, subjek hanya menggambar lingkaran dan jari-jari, tanpa ditulis 

ukuran besar sudutnya. Subjek mampu memenuhi indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan. Subjek 

menuliskan rumus untuk mencari luas juring yaitu luas juring =
𝑎

360
× 𝜋𝑟𝑟. Subjek 

mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan 
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ekspresi matematis. Subjek sudah tepat dalam melakukan perhitungan. Subjek 

mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. 

Subjek menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh dengan tepat. Berikut 

ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-22 pada Gambar 4.34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Hasil tes nomor 2 Subjek E-22 

c. Soal nomor 3 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran dengan tepat sesuai permasalahan. Subjek mampu 

memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus yang digunakan yaitu rumus 

luas lingkaran. Subjek mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah tepat dalam melakukan 

perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh 

dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek E-22 pada Gambar 4.35. 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Hasil tes nomor 3 Subjek E-22 

d. Soal nomor 4 

Subjek mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Subjek 

menggambar lingkaran sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Subjek 

mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika 

dari representasi yang diberikan. Subjek menuliskan rumus yang digunakan yaitu 

rumus phytagoras dan rumus panjang busur. Subjek mampu memenuhi indikator C 

yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Subjek sudah 

tepat dalam melakukan perhitungan. Subjek mampu memenuhi indikator D yaitu 

menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Subjek menuliskan kesimpulan atas 

jawaban yang diperoleh dengan tepat. Berikut ditampilkan hasil tes tertulis subjek 

E-22 pada Gambar 4.36 dan Gambar 4.37. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Hasil tes nomor 4 Subjek E-22 
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Gambar 4.37 Hasil tes nomor 4 (lanjutan) Subjek E-22  

• Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh deskripsi kemampuan representasi 

matematis subjek E-22 sebagai berikut. 

Subjek E-22 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1,3 dan 4. Saat di wawancarai, subjek lupa menuliskan sudut pada soal 

nomor 2. Berikut hasil wawancara dengan subjek E-22. 

G : apakah kamu memahami soal nomor 1? 

E-22 : iya bu 

G : apa yang harus kamu kerjakan untuk soal nomor 1? 

E-22 : menggambar lingkaran sama unsur-unsurnya bu 

G : kalau soal nomor 2, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-22 : menggambar lingkaran sama jari-jari 

G : besar sudutnya tidak ditulis? 

E-22 : saya lupa bu 

G : oke, kalau nomor 3? 
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E-22 : menggambar lingkaran diameternya 14 cm, terus lingkaran lagi 

diameter 21 cm bu, terus diarsir bu buat nyari luas rumput 

G : oke, kalau soal nomor 4, apa yang harus kamu kerjakan? 

E-22 : membuat lingkaran diameternya AC, terus mencari r pakai teorema 

phytagoras bu, habis itu mencari panjang busur AC 

 

Subjek E-22 mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat indikator B 

yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang harus digunakan 

dengan tepat pada setiap nomor. Saat diwawancarai, subjek juga bisa menyebutkan 

rumus yang digunakan. 

Subjek E-22 mampu memenuhi indikator C yaitu penyelesaian masalah 

dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang memuat indikator C yaitu soal 

nomor 2,3, dan 4. Subjek sudah tepat dalam melakukan perhitungan pada setiap 

nomor. 

Subjek E-22 mampu memenuhi indikator D yaitu menuliskan interpretasi 

dari suatu representasi. Soal yang memuat indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 

4. Subjek menuliskan kesimpulan dengan tepat pada setiap nomor.  

Berikut hasil wawancara dengan subjek E-22. 

G : apakah kamu paham soal nomor 2? 

E-22 : paham bu 

G : rumus apa yang digunakan? 

E-22 : luas juring bu 

G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulan? 

E-22 : iya bu  

G : oke. kalau nomor 3, rumus apa yang digunakan? 

E-22 : luas lingkaran bu 

G : oke, kamu menuliskan rumusnya? 

E-22 : iya bu 

G : bagaimana cara kamu mengerjakan? 

E-22 : mencari luas taman sama luas kolam, terus dikurangi 
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G : oke, apakah kamu menuliskan kesimpulannya? 

E-22 : iya bu 

G : oke, kalau nomor 4, rumus apa yang digunakan? 

E-22 : pertama untuk mencari r pakai rumus phytagoras bu, kemudian 

rumus panjang busur bu 

 

Subjek E-22 sudah mampu memenuhi indikator E yaitu menjawab soal 

dengan kata-kata atau teks tertulis. Soal yang memuat indikator E yaitu soal nomor -

1. Saat diwawancarai, subjek sudah bisa menyebutkan definisi dari masing-masing 

unsur lingkaran dengan tepat dan lengkap. Berikut hasil wawancara dengan subjek 

E-22. 

G : kamu paham soal nomor 1? Itu di suruh ngerjakan apa? 

E-22 : tahu bu, menuliskan definisi dari semua unsur lingkaran 

G : oke, ada kesulitan saat kamu mengerjakan? 

E-22 : tidak bu 

• Deskripsi 

Berdasarkan petikan wawancara dan hasil tes tertulis, diperoleh deskripsi 

kemampuan representasi matematis subjek E-22 sebagai berikut. 

Subjek E-22 mampu memenuhi indikator A yaitu membuat gambar bangun 

geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian. Soal yang 

memuat indikator A yaitu soal nomor 1,2,3, dan 4. Subjek mampu menyelesaikan 

soal nomor 1,3 dan 4. Saat di wawancarai, subjek lupa menuliskan sudut pada soal 

nomor 2. Subjek E-22 mampu memenuhi indikator B yaitu membuat persamaan 

atau model matematika dari representasi yang diberikan. Soal yang memuat 

indikator B yaitu soal nomor 2,3 dan 4. Subjek menuliskan rumus yang harus 

digunakan dengan tepat pada setiap nomor. Saat diwawancarai, subjek juga bisa 

menyebutkan rumus yang digunakan. Subjek E-22 mampu memenuhi indikator C 

yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis. Soal yang 

memuat indikator C yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek sudah tepat dalam 

melakukan perhitungan pada setiap nomor. Subjek E-22 mampu memenuhi 

indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi. Soal yang memuat 
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indikator D yaitu soal nomor 2,3, dan 4. Subjek menuliskan kesimpulan dengan 

tepat pada setiap nomor. Subjek E-22 mampu memenuhi indikator E yaitu 

menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis. Soal yang memuat indikator E 

yaitu soal nomor 1. Pada lembar jawab, subjek sudah bisa menuliskan definisi dari 

masing-masing unsur lingkaran dengan tepat dan lengkap. Saat diwawancarai, 

subjek juga sudah bisa menyebutkan definisi dari masing-masing unsur lingkaran 

dengan tepat dan lengkap. Berikut disajikan tabel kemampuan representasi 

matematis subjek E-22. 

Tabel 4.13 Kemampuan Representasi Matematis Subjek E-22 

 
Indikator 

A B C D E 

Nomor soal 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 

v=mampu 

x=tidak 

mampu 

v x v v v v v v v v v v v v 

Kesimpulan Mampu Mampu Mampu Mampu Mampu  

 

Berdasarkan hasil deskripsi subjek pada kategori self efficacy atas diperoleh 

bahwa subjek pada kategori self efficacy atas cenderung mampu memenuhi semua 

indikator, yaitu indikator A, indikator B, indikator C, indikator D, dan indikator E. 

Pada indikator A yaitu membuat bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian, subjek pada kategori self efficacy atas cenderung sudah 

bisa menggambar lingkaran sesuai permasalahan. Pada indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan, subjek pada 

kategori self efficacy atas cenderung sudah bisa menuliskan rumus yang digunakan. 

Pada indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis, subjek pada kategori self efficacy atas cenderung sudah bisa melakukan 

perhitungan dengan tepat. Pada indikator D yaitu menuliskan intrepretasi dari suatu 

representasi, subjek pada kategori self efficacy atas cenderung sudah bisa 

menuliskan kesimpulan atas jawaban yang diperoleh dengan tepat.  Pada indikator 



124 
 

 

E yaitu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis, subjek pada kategori self 

efficacy atas cenderung sudah bisa menulis dan menyebutkan definisi dari masing 

unsur-unsur lingkaran dengan tepat dan lengkap. Berikut disajikan tabel 

kemampuan representasi matematis siswa pada kategori self efficacy atas. 

Tabel 4.14 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Kategori Self 

Efficacy Atas 

Subjek  
Indikator 

A B C D E 

E-21 Mampu  Mampu  Mampu  Mampu  Mampu  

E-24 Mampu  Mampu  Tidak Tidak Mampu  

E-22 Mampu  Mampu  Mampu  Mampu  Mampu  

Kesimpulan Mampu  Mampu  
Cenderung 

mampu 

Cenderung 

mampu 
 Mampu 

 

Berdasarakan uraian diatas, dapat disimpulkan kemampuan representasi 

matematis siswa pada setiap kategori self efficacy yaitu disajikan dalam tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Setiap Kategori Self 

Efficacy 

 

Kategori 

Self Efficacy 

Indikator 

A B C D E 

Bawah  Cenderung 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 

Tidak 

mampu 
 Mampu 

Tengah  Cenderung 

mampu 
 Mampu  

Cenderung 

mampu  

Cenderung 

tidak 

mampu 

Cenderung 

mampu 

Atas  Mampu  Mampu  
Cenderung 

Mampu  

Cenderung 

Mampu  
Mampu  
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4.2 Pembahasan 

 Pada kelas eksperimen pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan 

model pembelajaran POE (predict, observe, explain). Menurut Suyono & Hariyanto 

(dalam Astuti et al, h. 241), pembelajaran model POE terdiri dari 3 tahapan, yaitu 

memprediksi, mengamati, dan menjelaskan. 

 Tahap pertama yaitu memprediksi (predict), sebelum siswa memprediksi 

terlebih dahulu dibentuk kelompok. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok yang 

masing-masing terdiri dari 4 orang. Setiap kelompok memiliki kemampuan yang 

heterogen. Guru menayangkan permasalahan di power point. Siswa membaca 

permasalahan yang ada di power point. Kemudian guru meminta siswa untuk 

menuliskan prediksi dari jawaban masalah yang diberikan. Siswa menuliskan 

catatan kecil di buku masing-masing dengan bahasanya sendiri tentang jawaban 

dari permasalahan yang ada di power pioint. Kemudian guru meminta beberapa 

siswa menyampaikan prediksi beserta alasannya. Siswa terlihat sangat antusias 

dalam memprediksi jawaban, hal ini dibuktikan dengan banyak siswa 

menyampaikan pendapatnya terkait jawaban dari masalah yang diberikan.  

 Tahap kedua setelah memprediksi yaitu mengamati (observe). Guru 

membagikan LKS kemudian siswa diarahkan untuk melakukan pengamatan 

berdasarkan petunjuk pada LKS. Pada tahap ini, siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran, hal tersebut terlihat dari semua anggota melakukan diskusi dan 

mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKS. Siswa secara aktif bertanya kepada 

guru apabila menemui kesulitan. Pada tahap ini siswa memperoleh pengetahuan 

atau konsep materi yang dipelajari. Hal ini sejalan dengan teori Vygotsky yang 

mengandung pandangan bahwa pengetahuan itu dipengaruhi situasi dan bersifat 

kolaboratif, artinya pengetahuan didistribusikan diantara orang dan lingkungan 

yang mencakup obyek, alat, buku, dan komunitas tempat orang berinteraksi dengan 

orang lain (Rifa’i & Anni, 2012). Pada tahap ini guru membawa siswa untuk 

memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang berhubungan dengan 

konsep yang sedang dipelajari. Kemudian dapat dilakukan melalui kegiatan 

observasi, bertanya, dan menyelidiki konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang 
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telah disediakan. Pada tahap ini juga siswa diberi kesempatan untuk bekerjasama 

dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru untuk 

menentukan apakah prediksinya benar atau salah, kemudian menemukan konsep 

materi yang sedang dipelajari dengan melakukan pengamatan yang ada pada LKS. 

Menurut Yohanes (2010, h. 135) teori Vygotsky lebih menekankan scaffolding, 

yaitu memberikan bantuan penuh kepada anak dalam tahap-tahap awal 

pembelajaran yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dan memberikan 

kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar 

segera setelah ia dapat melakukannya. 

 Tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu menjelaskan (explain). Pada tahap 

ini, perwakilan kelompok menjelaskan hasil pengamatannya di depan kelas. 

Kelompok lain memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang 

mempresentasikan. Setiap kelompok sangat antusias untuk memberikan tanggapan 

terhadap kelompok yang maju.  

 Guru mengkonfirmasi kebenaran jawaban penyelesaian dari masalah yang 

dipresentasikan oleh kelompok yang maju. Kemudian siswa membuat kesimpulan 

dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman siswa 

terkait materi yang telah diberikan, guru memberikan kuis kepada siswa kemudian 

siswa mengerjakan secara individu. 

Berbeda dengan kelas eksperimen, pembelajaran pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran PBL (Problem Based Learning). Pada 

pembelajaran ini, terlihat siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siswa 

hanya melakukan pengamatan pada umumnya tanpa diawali dengan prediksi awal 

dan pemberian penjelasan tentang prediksi tersebut. Saat siswa melakukan 

pengamatan, siswa hanya mengetahui hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan 

tanpa melakukan prediksi terlebih dahulu. Pembelajaran dengan model PBL terdiri 

dari 5 tahap yaitu: (1) orientasi siswa kepada masalah; (2) mengorganisasikan siswa 

untuk belajar; (3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; (4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya; dan (5) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
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Pada tahap pertama yaitu orientasi siswa kepada masalah, guru 

menayangkan permasalahan di power point. Kemudian pada tahap 

mengorganisasikan siswa untuk belajar, guru mengelompokkan siswa menjadi 8 

kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 orang dan guru memberikan LKS. 

Siswa membaca dan mengamati permasalahan pada LKS secara berkelompok. Pada 

tahap ini siswa menanyakan mengenai hal-hal yang belum dipahami kepada guru. 

Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, siswa berusaha mengumpulkan data-data atau informasi untuk 

menyelesaikan permasalahan pada LKS melalui diskusi dan bimbingan guru. 

Selanjutnya pada tahap megembangkan dan menyajikan hasil karya, salah satu 

kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas dan kelompok lain 

menanggapi. Pada tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah, guru mengkonfirmasi kebenaran jawaban penyelesaian dari 

masalah yang dipresentasikan oleh kelompok yang maju. Selanjutnya siswa 

membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. Selanjutnya untuk 

mengetahui pemahaman siswa terkait materi yang telah diberikan, guru 

memberikan kuis kepada siswa kemudian siswa mengerjakan secara individu. 

Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran dengan model POE, siswa pada kategori self efficacy atas sangat 

antusias dan percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Siswa aktif bertanya dan 

semangat dalam mengerjakan permasalahan pada LKS. Berbeda dengan siswa pada 

kategori self efficacy tengah dan self efficacy bawah, mereka cenderung diam dan 

tidak mau bertanya atau menyampaikan pendapat. Pada saat guru memberikan kuis, 

siswa pada kategori self efficacy bawah mengeluh dan tidak mau mengerjakan kuis. 

 

4.2.1  Ketuntasan Klasikal Kemampuan Representasi Matematis 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh 

kemampuan representasi matematis siswa pada kelas POE mencapai ketuntasan 

klasikal. Diketahui bahwa dari 32 siswa kelas POE terdapat 28 siswa yang 

mencapai KKM dengan persentase ketuntasan sebesar 87,5%. Hal ini menandakan 
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bahwa model pembelajaran POE memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

dapat mengembangkan kemampuan representasi matematis. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian Alfiyah (2017) yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran POE (kelas eksperimen) mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 89,74%. 

 Siswa cenderung menunjukkan respon positif dalam pembelajaran POE. 

Respon positif yang dimaksud yaitu siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi 

dalam belajar. Selain itu, siswa juga sangat antusias saat berkelompok mengerjakan 

LKS. Saat siswa diminta untuk memprediksi jawaban dari permasalahan yang 

ditayangkan pada power point, siswa sangat ramai dan hampir semuanya 

menyampaikan pendapat. Selain itu, dalam pembelajaran siswa juga saling bertukar 

gagasan dengan anggota lain dan terlihat sangat aktif. Sejalan dengan penelitian 

Permatasari (2011) yang menyatakan bahwa pembelajaran model POE dapat 

meningkatkan keingintahuan siswa dan kerja secara berkelompok dapat 

menimbulkan interaksi anggota, sehingga aktivitas siswa meningkat. 

 Pembelajaran model POE mengajarkan siswa untuk belajar urutan, siswa 

diberikan permasalahan terkait materi yang akan diajarkan. Siswa diminta untuk 

memprediksikan jawaban dari masalah yang diberikan dan memberi alasan. 

Kemudian siswa melakukan pengamatan yang terdapat pada LKS, ini sebagai tahap 

observe dan di tahap ini terjadi pemahaman konsep. Saat siswa selesai melakukan 

pengamatan, siswa sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan. 

Kemudian siswa menjelaskan di depan kelas. Sejalan dengan hasl penelitian 

Surahmadi (2015) yang menyatakan bahwa setelah diadakan pembelajaran dengan 

model POE, hasil belajar peserta didik mencapai ketuntasan sebesar 85,66%. 

  

4.2.2  Rata-rata Pencapaian  Kemampuan Representasi Matematis 

 Dari hasil tes kemampuan representasi matematis diperoleh rata-rata nilai 

kelas dengan model POE adalah 75,69 sedangkan rata-rata nilai kelas dengan 

model PBL adalah 68,63. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata kemampuan 
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representasi matematis pada model POE lebih tinggi dibandingkan rata-rata 

kemampuan representasi matematis pada model PBL. Senada dengan hasil 

penelitian Setiarti (2017) yang menyatakan bahwa rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran POE lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan representasi 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran bukan dengan model POE.  

Pembelajaran pada kelas PBL hanya menuntut siswa untuk melakukan 

pengamatan pada umumnya tanpa diawali dengan prediksi awal dan pemberian 

penjelasan tentang prediksi tersebut. Saat siswa melakukan pengamatan, siswa 

hanya mengetahui hasil akhir dari pengamatan yang dilakukan, tanpa melakukan 

prediksi terlebih dahulu. Berbeda dengan pembelajaran pada model POE, pada 

tahap predict dan tahap observe. Pada tahap predict, siswa diminta untuk 

menuliskan prediksi dari jawaban atas masalah yang diberikan oleh guru. Dalam 

melakukan prediksi ini, siswa dapat menggunakan definisi, konsep, gambar-

gambar, dan keterampilan yang telah mereka miliki dengan menggunakan simbol-

simbol dan kata-kata mereka sendiri. Pada tahap observe, siswa diberi kesempatan 

untuk menyelidiki hasil prediksi yang telah mereka buat yaitu dengan melakukan 

kegitan observasi, bertanya, mencoba maupun demontrasi. Dalam melakukan 

penyelidikan ini, siswa juga dapat memanfaatkan definisi, konsep, maupun 

gambaran dari suatu objek, misalnya berupa gambar-gambar yang dapat 

mendukung siswa dalam memahami materi pelajaran. Pada tahap observe juga 

siswa dapat menguji kebenaran atas prediksi yang telah dilakukan. Siswa secara 

berkelompok menggali informasi terkait permasalahan matematika untuk menguji 

prediksi mereka. Dengan cara mengamati secara langsung siswa akan memiliki 

kesempatan untuk membandingkan antara dugaan dengan kenyataan. Dengan 

demikian siswa akan lebih menyakini kebenaran materi pembelajaran. Tahap 

predict dan observe inilah yang membedakan antara pembelajaran pada kelas POE 

dan kelas PBL yang dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa.  

Windiana (2015) berpendapat bahwa pemilihan model pembelajaran 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa hasil 
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belajar siswa yang menerapkan model POE lebih baik dari hasil belajar siswa yang 

tidak menerapkan model POE. Sejalan juga dengan hasil penelitian Ningrum (2018)  

yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman konsep kelas eksperimen yang 

menerapkan model POE lebih baik daripada kelas kontrol yang tidak menerapkan 

model POE yang ditunjukkan pada jumlah persentase peserta didik yang paham 

konsep pada kelas eksprimen yaitu 53,12% sedangkan persentase peserta didik 

yang paham konsep pada kelas kontrol yaitu 22,58%. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis pada kelas POE, 

terdapat 4 siswa yang memperoleh nilai dibawah KKM, yaitu 3 siswa pada kategori 

self efficacy bawah dan 1 siswa pada kategori self efficacy tengah. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa pada kategori self efficacy bawah dan tengah masih 

belum paham akan konsep materi yang diajarkan. Sejalan dengan yang dikatakan 

Bandura (1997) bahwa siswa dengan tingkat self efficacy  rendah masih ragu 

dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga masih terdapat siswa yang tidak 

paham konsep materi karena merasa dirinya belum paham atau tidak mampu. 

  

4.2.3 Kemampuan Representasi Matematis Ditinjau dari Self Efficacy 

4.2.3.1 Kemampuan Representasi Matematis Subjek pada Kategori Self Efficacy 

Bawah 

Pada kelima indikator yang ada, subjek pada kategori self efficacy bawah 

hanya dapat memenuhi dua indikator saja. Kecenderungan subjek pada kategori self 

efficacy bawah yaitu mampu memenuhi indikator A dan indikator E. Indikator A 

yaitu membuat bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi 

penyelesaian serta indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan kata-kata 

atau teks tertulis. Selain itu, kecenderungan subjek pada kategori self efficacy 

bawah yaitu salah dalam melakukan perhitungan saat menyelesaikan soal dan pada 

saat pembelajaran dengan model POE, subjek selalu diam dan kurang bersemangat. 

Subjek tidak berani bertanya ketika tidak mengerti atas materi yang diajarkan. 

Dalam diskusi kelompok, subjek pada kategori self efficacy bawah masih dapat 
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mengikuti kegiatan dalam kelompok, tetapi belum dapat berpartisipasi secara aktif. 

Subjek pada kategori self efficacy bawah seakan menghindari tugas yang sulit dan 

ragu pada kemampuan diri yang dimilikinya. Pada saat wawancara, subjek pada 

kategori self efficacy bawah terlihat tidak fokus dan kebingungan saat menjawab 

pertanyaan. Selain itu, subjek pada kategori self efficacy bawah juga ragu-ragu saat 

menjawab pertanyaan dan lama saat menjawab pertanyaan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bandura (1991) yang menyatakan bahwa 

individu yang memiliki self efficacy rendah cenderung tidak mau berusaha atau 

lebih menyukai kerjasama dalam situasi yang sulit dan tingkat kompleksitas tugas 

yang tinggi. Individu yang memiliki self efficacy rendah tidak berpikir tentang 

bagaimana cara yang baik dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit. Saat 

menghadapi tugas yang sulit, mereka juga lamban dalam membenahi atau pun 

mendapatkan kembali self efficacy mereka ketika menghadapi kegagalan (Bandura, 

1994). Sejalan juga dengan hasil penelitian Priaswandy (2015) yang menyatakan 

bahwa siswa yang memiliki self efficacy rendah akan cepat menyerah, cemas, dan 

cenderung menghindari seuatu yang dianggap mengancam, termasuk saat 

menghadapi ujian. Mereka akan merasa kesulitan dalam menghadapi ujian dan 

merasa tidak percaya pada kemampuannya untuk menyelesaikan soal-soal ujian. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan representasi matematis, terdapat 3 siswa 

pada kategori self efficacy bawah yang memperoleh nilai dibawah KKM. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Farhatin (2018) yang menyatakan bahwa subjek 

penelitian dengan kelompok self efficacy bawah kurang baik dalam memenuhi 

indikator kemampuan represntasi matematis. Schunk & Pajares (Ornord, 2008) 

menjelaskan bahwa siswa dengan self efficacy rendah cenderung memilih tugas 

pelajaran dan aktivitas yang berkaitan dengan materi yang mereka sukai dan terasa 

mudah bagi mereka. 
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4.2.3.2 Kemampuan Representasi Matematis Subjek Pada Kategori Self Efficacy 

Tengah 

Pada kelima indikator yang ada, subjek pada kategori self efficacy tengah 

dapat memenuhi empat indikator. Kecenderungan subjek pada kategori self efficacy 

tengah yaitu mampu memenuhi indikator A, B, C dan E. Indikator A yaitu membuat 

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaian, 

indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

yang diberikan, indikator C yaitu penyelesaian masalah yang melibatkan ekspresi 

matematis secara tepat, dan indikator E yaitu menjawab soal dengan menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis. Selain itu, kecenderungan subjek pada kategori self 

efficacy tengah yaitu terlihat bersemangat pada saat pembelajaran dan masih dapat 

berdiskusi dalam kelompok. Subjek pada kategori self efficacy tengah juga dapat 

berpartisipasi dalam kelompok dan dapat mengerjakan LKS. Pada saat wawancara, 

subjek pada kategori self efficacy tengah juga terlihat fokus, dapat menjawab 

pertanyaan dengan baik, dan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nadia (2017) yang menyatakan 

bahwa peserta didik dengan self efficacy sedang tidak mengalami kesulitan yang 

berarti dalam menyelesaikan suatu persoalan dengan mengungkapkan ide-ide 

abstraknya dalam bentuk representasi matematis. 

 

4.2.3.3 Kemampuan Representasi Matematis Subjek Pada Kategori Self Efficacy 

Atas 

Pada kelima indikator yang ada, subjek pada kategori self efficacy atas dapat 

memenuhi semua indikator. Kecenderungan subjek pada kategori self efficacy atas 

yaitu mampu memenuhi indikator A, B, C, D, dan E. Indikator A yaitu membuat 

bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaian, 

indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari representasi 

yang diberikan, indikator C yaitu penyelesaian masalah yang melibatkan ekspresi 

matematis secara tepat, indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi dalam penyelesaian masalah dan indikator E yaitu menjawab soal 
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dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Selain itu, kecenderungan subjek 

pada kategori self efficacy atas yaitu terlihat aktif saat berdiskusi kelompok dan 

tidak segan untuk bertanya tentang permasalahan pada LKS. Subjek pada kategori 

self efficacy atas  juga dapat memaparkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

Pada saat wawancara, subjek pada kategori self efficacy atas juga terlihat percaya 

diri, fokus saat menjawab pertanyaan, dan dapat menjawab pertanyaan dengan 

jelas. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nadia (2017) yang menyatakan 

bahwa peserta didik dengan self efficacy tinggi dapat menggunakan semua indikator 

representasi matematis dengan maksimal dibandingkan dengan peserta didik 

dengan self efficacy sedang dan rendah. Selain itu, Bandura (1991) juga 

berpendapat bahwa individu yang memiliki self efficacy tinggi akan mencapai suatu 

kinerja yang lebih baik karena individu ini memiliki motivasi yang kuat, tujuan 

yang jelas, emosi yang stabil, dan kemampuannya untuk memberikan kinerja atas 

aktivitas atau perilaku dengan sukses.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh simpulan 

sebagai berikut. 

1. Kemampuan representasi matematis siswa pada model POE (predict, 

Observe, Explain) mencapai ketuntasan klasikal. 

2. Rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada model POE 

lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan representasi matematis siswa 

pada model PBL. 

3. Kecenderungan subjek-subjek dalam setiap kategori self efficacy yaitu 

sebagai berikut. 

a. Subjek pada kategori self efficacy bawah mampu memenuhi 

indikator A dan indikator E tetapi kurang mampu memenuhi 

indikator B, C, dan D. Pada indikator A yaitu membuat gambar 

bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi 

penyelesaian, subjek sudah bisa menggambar lingkaran sesuai 

permasalahan yang diberikan. Pada indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang 

diberikan, subjek langsung melakukan perhitungan tanpa 

menuliskan rumus yang digunakan. Pada indikator C yaitu 

penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis, 

subjek masih salah dalam melakukan perhitungan. Pada 

indikator D yaitu menuliskan intrepretasi dari suatu representasi, 

subjek tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban yang 

diperoleh. Pada indikator E yaitu menjawab soal dengan 

menggunakan kata-kata atau teks tertulis, subjek sudah bisa 

menuliskan definisi dari unsur-unsur lingkaran dengan tepat.  
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b. Subjek pada kategori self efficacy tengah mampu memenuhi 

indikator A, B, C dan E tetapi kurang mampu memenuhi 

indikator D. Pada indikator A yaitu membuat bangun geometri 

untuk menjelaskan masalah dan memfasilitasi penyelesaian, 

subjek sudah bisa menggambar lingkaran sesuai permasalahan 

dengan tepat. Pada indikator B yaitu membuat persamaan atau 

model matematika dari representasi yang diberikan, subjek 

sudah tepat dalam melakukan perhitungan. Pada indikator C 

yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis, subjek sudah menuliskan rumus yang digunakan 

pada lembar jawab dan saat diwawancarai juga sudah bisa 

menyebutkan rumus. Pada indikator D yaitu menuliskan 

intrepretasi dari suatu representasi, subjek tidak menuliskan 

kesimpulan atas jawaban yang diperoleh. Pada indikator E yaitu 

menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis, subjek sudah 

bisa menulis dan menyebutkan definisi dari unsur-unsur 

lingkaran dengan tepat dan lengkap. 

c. Subjek pada kategori self efficacy atas mampu memenuhi semua 

indikator, yaitu indikator A, B, C, D, dan E. Pada indikator A 

yaitu membuat bangun geometri untuk menjelaskan masalah dan 

memfasilitasi penyelesaian, subjek sudah bisa menggambar 

lingkaran sesuai permasalahan. Pada indikator B yaitu membuat 

persamaan atau model matematika dari representasi yang 

diberikan, subjek sudah bisa menuliskan rumus yang digunakan. 

Pada indikator C yaitu penyelesaian masalah dengan melibatkan 

ekspresi matematis, subjek sudah bisa melakukan perhitungan 

dengan tepat. Pada indikator D yaitu menuliskan intrepretasi dari 

suatu representasi, subjek sudah bisa menuliskan kesimpulan 

atas jawaban yang diperoleh dengan tepat.  Pada indikator E 

yaitu menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis, subjek 



136 
 

 

sudah bisa menulis dan menyebutkan definisi dari masing unsur-

unsur lingkaran dengan tepat dan lengkap. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Rata-rata kemampuan representasi matematis dengan menggunakan model 

pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) lebih baik daripada rata-rata 

kemampuan representasi matematis dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning), sehingga guru disarankan 

menerapkan model pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) untuk 

mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa. 

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

Pada indikator B yaitu membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan, masih banyak siswa yang langsung melakukan 

perhitungan tanpa menuliskan rumus yang digunakan terlebih dahulu. Pada  

indikator D yaitu menuliskan interpretasi dari suatu representasi, masih 

banyak siswa yang tidak menuliskan kesimpulan dari jawaban yang 

diperoleh. Oleh karena itu, guru disarankan untuk memberikan latihan serta 

membiasakan siswa untuk menuliskan persamaan atau model matematika 

dalam menyelesaikan permasalahan dan memberikan interpretasi terhadap 

suatu masalah. 

3. Siswa pada kategori self efficacy bawah masih kurang aktif dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran, sehingga guru disarankan untuk mengembangkan 

kegiatan diskusi agar siswa pada kategori self efficacy bawah dapat menjadi 

lebih aktif, percaya diri, dan dapat memanfaatkan kemampuannya secara 

optimal. 
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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 66 80 74 69 69 

2. 66 63 69 87 77 66 89 80 

3. 70 61 70 70 73 62 71 74 

4. 68 70 74 67 71 60 77 77 

5. 58 69 70 69 79 60 66 77 

6. 72 71 70 69 73 62 64 70 

7. 58 71 87 90 83 54 66 73 

8. 72 69 70 67 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 69 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 66 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 54 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 69 63 54 63 71 

28. 66 69 63 73 57 54 67 69 

29. 66 81 69 54 63 54 76 69 

30. 68 81 70 54 76 60 70 76 

31. 62 79 84 60 79 60 69 71 

32. 62 73 71 76 76 60 80 71 
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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 Kolmogorov Smirnov dengan bantuan program IBM SPSS 

Statistic 24.  

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 Kolmogorov Smirnov dengan program IBM 

SPSS Statistic 24. 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

nilai ,097 64 ,200* ,957 64 ,025 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

Berdasarkan pada tabel Tests of Normality, pada bagian Kolmogorov Smirnov, 

nilai 𝑠𝑖𝑔 =  0.200 >  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 bantuan IBM SPSS 

Statistics 24. 

 

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 24. 

 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,906 7 248 ,069 

 

Berdasarkan pada tabel Tests of Homogeneity of Variances, 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 24. 

 

 

 

 

 

 

 

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

nilai 𝑠𝑖𝑔 = 0,333 > 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 A) 

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 B) 

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 
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Lampiran 1g. Daftar Kode Siswa Kelompok Uji Coba 

 

DAFTAR KODE KELAS KONTROL (KELAS VIII F) 

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 Representasi Matematis 

Lampiran 2b. Soal Uji Coba Kemampuan Representasi  Matematis 

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

Representasi  Matematis 

Lampiran 2d. Hasil Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis 

Lampiran 2e. Perhitungan Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Representasi  

Matematis 

Lampiran 2f. Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba Kemampuan Representasi  

Matematis 

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

Matematis 

Lampiran 2h. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Kemampuan 

Representasi Matematis 

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

Matematis 
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Lampiran 2a. Kisi-kisi Soal Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis 

 

KISI KISI SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, 

sudut keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

1. Siswa dapat menggambar lingkaran beserta 

unsur-unsurnya dan dapat menjelaskan 

masing-masing-masing unsur tersebut 

Uraian 1 A, E 

 

2. Siswa dapat menentukan nilai 𝑥 pada sudut 

pusat lingkaran yang diketahui sudut 

keliling nya 

Uraian 2 A, B, C, D 

3. Siswa dapat menentukan besar sudut pusat 

dan sudut keliling lingkaran 

Uraian 3 A, B, C, D 

4. Siswa dapat menentukan panjang busur 

suatu lingkaran  

Uraian 4 A, B, C, D 

5. Siswa dapat menentukan luas juring suatu 

lingkaran 

Uraian  5 A, B, C, D 

6. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas lingkaran 

Uraian  6 A, B, C, D 

7. Siswa dapat menentukan panjang busur 

suatu lingkaran 

Uraian  7 A, B, C, D 
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Representasi visual: membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian (A) 

Representasi simbolik: 1. membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan (B) 

2. penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis (C) 

Representasi verbal : 1. menuliskan interpretasi dari suatu representasi (D) 

2. menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis (E) 
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Lampiran 2b. Soal Uji Coba Kemampuan Representasi  Matematis 

 

SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 Materi   : Lingkaran 

 Kelas/Semester : VIII/dua 

 Waktu   : 2 x 40 menit 

Petunjuk 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

b. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang disediakan! 

c. Kerjakan soal yang kamu anggap lebih mudah terlebih dahulu 

 

1. Gambarkan sebuah lingkaran beserta unsur-unsurnya! Tunjukkan masing-

masing unsur tersebut dan tuliskan definisinya! 

2. Diketahui sebuah lingkaran dengan titik pusat P. Sudut 𝐷𝐹𝐸 merupakan sudut 

keliling dengan besar sudut 70° dan sudut 𝐷𝑃𝐸 merupakan sudut pusat dengan 

besar sudut (5𝑥 − 10)°. Gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah nilai 𝑥 !  

3. Diketahui ∠𝐴𝑂𝐷 merupakan sudut pusat, ∠𝐴𝐵𝐷 dan ∠𝐴𝐶𝐷 merupakan sudut 

keliling lingkaran O. Jika 𝑚∠𝐴𝑂𝐷 + 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 + 𝑚∠𝐴𝐶𝐷 = 140°, maka 

gambarkan lingkarannya dan tentukan besar masing-masing sudut tersebut! 

4. Pada suatu lingkaran dengan pusat O diketahui titik A, B, C, dan D pada 

lingkaran, sehingga ∠𝐴𝑂𝐵 = 35° dan ∠𝐶𝑂𝐷 = 140°. Jika panjang busur 

𝐴𝐵 = 14 𝑐𝑚, gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah panjang busur CD! 

5. Diketahui lingkaran O memiliki jari-jari 21 cm dan besar sudut 𝐴𝑂𝐵 = 135°. 

Gambarlah lingkaran O dan hitunglah luas juring AOB! 

6. Pak Bagus akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 21 cm. 

Di tengah-tengah taman tersebut akan dibuat kolam dengan permukaan 

berbentuk lingkaran dan berdiameter 14 cm. Jika tanah di sekeliling kolam 

akan ditanami rumput, gambarlah situasi tersebut dan hitunglah luas tanah yang 

ditanami rumput! 
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7. Diketahui sebuah lingkaran O dengan titik A, B dan C terletak pada lingkaran. 

AC merupakan diameter lingkaran tersebut. Jika panjang 𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚 dan 

panjang 𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚, gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah panjang 

busur AC! 
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Lampiran 2c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba Kemampuan Representasi  Matematis 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Nomor 

soal  

Kunci Jawaban  Skor  Aspek yang diukur 

1.  gambar lingkaran dan unsur-unsurnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A 

- Pusat lingkaran (titik O): yaitu titik yang berjarak sama terhadap titik 

pada lingkaran 

- Diameter (garis CD): yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada 

lingkaran dan melalui titik pusat 

- Jari-jari (garis OD, OC, OB): yaitu garis yang menghubungkan titik 

pada lingkaran dengan pusat lingkaran 

- Busur (garis lengkung AC, BC, BD, AD): yaitu garis lengkung yang 

menghubungkan dua titik pada lingkaran dan berhimpit dengan 

lingkaran 

- Tali busur (garis AC, CD, BD): yaitu garis lurus yang 

menghubungkan dua titik pada lingkaran 

5 E 
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- Apotema (garis OE): yaitu ruas garis yang ditarik dari titik pusat ke 

titik tengah tali busur 

- Juring (daerah BOC): yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi 

oleh dua jari-jari dan busur yang menghubungkan titik potong jari-

jari tersebut dengan lingkaran 

- Tembereng (daerah AC): yaitu daerah di dalam lingkaran yang 

dibatasi oleh tali busur dan busur yang menghubungkan titik potong 

tali busur tersebut dengan lingkaran 

2.  Diketahui: ∠𝐷𝑃𝐸 dan ∠𝐷𝐹𝐸  

Besar sudut 𝐷𝐹𝐸(𝑚∠𝐷𝐹𝐸) = 70° 

Besar sudut 𝐷𝑃𝐸 (𝑚∠𝐷𝑃𝐸) = (5𝑥 − 10)° 

Ditanya: gambar lingkaran dan nilai 𝑥 

Jawab:   

Gambar lingkaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

A 

 

Karena ∠𝐷𝑃𝐸 dan ∠𝐷𝐹𝐸 menghadap pada busur yang sama, maka 

𝑚∠𝐷𝑃𝐸 = 2 × 𝑚∠𝐷𝐹𝐸 

  

2 B 

 5𝑥 − 10 = 2 × 70 

 ⇔ 5𝑥 − 10 = 140 

 ⇔ 5𝑥 = 150 

 ⇔ 𝑥 = 30 

3 C 

Jadi nilai 𝑥 yaitu 30 2 D 
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3.  Diketahui: ∠𝐴𝑂𝐷 merupakan sudut pusat 

∠𝐴𝐵𝐷 dan ∠𝐴𝐶𝐷 merupakan sudut keliling 

 𝑚∠𝐴𝑂𝐷 + 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 + 𝑚∠𝐴𝐶𝐷 = 140° 

 

Ditanya: gambar lingkaran dan besar masing-masing sudut 

jawab: 

gambar lingkaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

A 

karena ketiga sudut tersebut menghadap pada busur yang sama, maka 

 𝑚∠𝐴𝑂𝐷 = 2 × 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 dan 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 = 𝑚∠𝐴𝐶𝐷 

Misalkan 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 = 𝑥, maka diperoleh 

 𝑚∠𝐴𝑂𝐷 + 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 + 𝑚∠𝐴𝐶𝐷 = 140 
2 B 

 ⇔ 2𝑥 + 𝑥 + 𝑥 = 140 

 ⇔ 4𝑥 = 140 

 ⇔ 𝑥 = 35 

  

2 C 

 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 = 𝑚∠𝐴𝐶𝐷 = 𝑥 = 35 

 𝑚∠𝐴𝑂𝐷 = 2 × 𝑚∠𝐴𝐵𝐷 = 2 × 35 = 70 

 

2 B 

Jadi besar sudut 𝐴𝑂𝐷 = 70°, 𝐴𝐵𝐷 = 35°, 𝐴𝐶𝐷 = 35° 2 D 
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4.  Diketahui:  𝑚∠𝐶𝑂𝐷 = 140° 

 𝑚∠𝐴𝑂𝐵 = 35° 

Panjang busur 𝐴𝐵 = 14 cm 

Ditanya: gambar lingkaran dan panjang busur CD 

Jawab : 

Gambar lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

A 

  
𝐶𝐷

𝐴𝐵
=

𝑚∠𝐶𝑂𝐷

𝑚∠𝐴𝑂𝐵
 2 B 

 ⇔
𝐶𝐷

14
=

140

35
 

 ⇔ 35 × 𝐶𝐷 = 1960 

 ⇔ 𝐶𝐷 = 56 3 C 

Jadi panjang busur CD yaitu 56 𝑐𝑚 2 D 



162 
 

 

5.  Diketahui: besar sudut 𝐴𝑂𝐵 = 135° 

Jari-jari (𝑟) = 21 𝑐𝑚 

Ditanya: gambar lingkaran dan luas juring AOB 

jawab: 

Gambar lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

A 

Luas juring AOB =
𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝐴𝑂𝐵

360°
× 𝜋𝑟2 2 B 

 ⇔ Luas juring 𝐴𝑂𝐵 =
135

360
×

22

7
× 212 

 ⇔ Luas juring 𝐴𝑂𝐵 =
3

8
×

22

7
× 441 

 ⇔ Luas juring 𝐴𝑂𝐵 = 519,75 
3 C 

Jadi luas juring AOB yaitu 519,75 𝑐𝑚2 
2 D 

21 cm 
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6.  Diketahui: Diameter taman = 21 𝑐𝑚 

Diameter permukaan kolam = 14 𝑐𝑚 

Ditanya: gambar situasi dan luas tanah yang ditanami rumput 

Jawab : 

Gambar situasi  

 

 

3 

 

 

 

A 

Misalkan 𝑟1: jari-jari taman 

𝑟2: jari-jari permukaan kolam 

Maka 𝑟1 =
21

2
𝑐𝑚 

 𝑟2 = 7 𝑐𝑚 

Luas tanah yang ditanami rumput = luas daerah yang diarsir 

= 𝜋𝑟1
2 − 𝜋𝑟2

2 

 

2 

 

B 

= (
22

7
× (

21

2
)

2

) − (
22

7
× 72) 

= 346,5 − 154 

= 192,5 3 C 

Jadi luas tanah yang ditanami rumput yaitu 192,5 𝑐𝑚2 2 D 

14 cm 

21 cm 
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7. 

 

 

Diketahui : lingkaran O dengan titik A, B dan C terletak pada lingkaran 

𝐴𝐶 merupakan diameter  

panjang 𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚 

panjang 𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚 

Ditanya : gambar lingkaran dan panjang busur 𝐴𝐶 

Jawab: 

Gambar lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

A 

Menurut teorema phytagoras diperoleh 

 𝐴𝐶 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 
1 B 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √162 + 122 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √256 + 144 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √400 

 ⇔ 𝐴𝐶 = 20 

Karena 𝐴𝐶 merupakan diameter, jadi jari-jari (𝑟) =
1

2
× 𝐴𝐶 =

1

2
× 20 = 10 

 

2 C 

Panjang busur 𝐴𝐶 =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡

360
× 2𝜋𝑟 

 
1 B 
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=
180

360
× 2 × 3,14 × 10 

=
1

2
× 2 × 3,14 × 10 

= 31,4 

 

2 C 

Jadi, panjang busur 𝐴𝐶 yaitu 31,4 𝑐𝑚 

 

 

1 D 

 

 

 

 

Skor Maksimal 
70 

 

    

 

Nilai =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 2d. Hasil Uji Coba Kemampuan Representasi Matematis 

 

HASIL TES UJI COBA 

No 

 

Kode 

Siswa 

Skor Total 

skor 
1 2 3 4 5 6 7 

1 U-01 8 7 10 10 7 7 8 57 

2 U-02 4 6 6 6 7 4 9 45 

3 U-03 4 7 4 6 3 5 0 32 

4 U-04 8 8 10 8 9 6 5 54 

5 U-05 7 9 10 10 6 8 4 54 

6 U-06 5 6 9 8 6 7 0 41 

7 U-07 7 10 8 10 8 7 7 57 

8 U-08 8 7 8 10 8 6 6 53 

9 U-09 8 10 10 8 7 8 6 57 

10 U-10 8 8 9 10 8 8 9 60 

11 U-11 7 8 10 8 8 9 7 57 

12 U-12 6 8 7 8 6 9 0 44 

13 U-13 7 10 8 10 8 6 9 58 

14 U-14 4 7 8 5 5 0 0 30 

15 U-15 6 4 6 6 5 6 8 41 

16 U-16 7 8 6 8 6 4 4 48 

17 U-17 5 7 8 6 4 4 6 40 

18 U-18 7 8 5 4 4 4 0 35 

19 U-19 6 5 5 4 4 8 0 31 

20 U-20 8 8 10 8 9 9 9 61 

21 U-21 5 6 6 10 7 4 4 43 

22 U-22 6 4 6 9 6 5 9 45 

23 U-23 8 10 10 8 9 7 10 61 

24 U-24 5 8 7 6 7 8 0 38 

25 U-25 4 6 7 8 5 7 3 37 

26 U-26 6 10 8 9 7 8 10 58 

27 U-27 7 9 10 10 7 9 10 62 

28 U-28 8 10 8 7 8 9 9 59 

29 U-29 5 5 4 6 6 7 4 37 

30 U-30 4 7 4 6 4 7 10 41 

31 U-31 7 6 8 10 6 8 9 53 

32 U-32 6 8 10 10 6 8 9 57 
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Lampiran 2e. Perhitungan Validitas Soal Uji Coba Kemampuan Representasi 

Matematis 

 

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 TOTAL_SKOR terlihat nilai dari 

koefisien korelasi product moment Pearson. Tolok 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 0,773 Tepat/baik 

2 0,641 Cukup tepat/cukup baik 

3 0,612 Cukup tepat/cukup baik 

4 0,756 Tepat/baik 

5 0,798 Tepat/baik 

6 0,617 Cukup tepat/cukup baik 

7 0,739 Tepat/baik 
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Lampiran 2f. Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba Kemampuan 

Representasi Matematis 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS TES UJI COBA 

Untuk menguji reliabilitas instrumen, terlebih dahulu kita harus mencari 

koefisien korelasi antara butir soal dalam instrument tersebut. Tolok 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. 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 32 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 32 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,791 7 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

soal_1 42,0313 82,160 ,706 ,747 

soal_2 40,8125 82,802 ,521 ,766 

soal_3 40,6563 81,781 ,466 ,773 

soal_4 40,4375 77,544 ,659 ,742 

soal_5 41,8750 79,016 ,727 ,738 

soal_6 41,6563 80,878 ,466 ,773 

soal_7 42,4063 60,572 ,483 ,820 

 

Berdasarkan output SPSS di atas, pada tabel Reliability Statistic tampak nilai dari 

koefisien korelasi Cronbach’s Alpha adalah 0,791. Berdasarkan kriteria, dapat 

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

Representasi Matematis 

 

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 instrument 

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 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. 

No Indeks Daya Pembeda Interpretasi Daya Pembeda 

1 0,2188 Cukup 

2 0,225 Cukup 

3 0,2563 Cukup 

4 0,25 Cukup 

5 0,225 Cukup 

6 0,2313 Cukup  

7 0,4063 Baik  
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Lampiran 2h. Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba Kemampuan 

Representasi Matematis 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pada butir tersebut dengan skor maksimal. Kriteria indeks kesukaran suatu 

instrument 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  
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𝟎, 𝟕 < 𝑰𝑲 ≤ 𝟏 Mudah 

𝑰𝑲 = 𝟏 Terlalu mudah 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. 

No Indeks Kesukaran Intepretasi Indeks Kesukaran 

1 0,6281 Sedang 

2 0,75 Mudah  

3 0,7656 Mudah  

4 0,7875 Mudah  

5 0,6438 Sedang 

6 0,6656 Sedang 

7 0,5906 Sedang  
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Lampiran 2i. Rekap Hasil Analisis Soal Uji Coba Kemampuan Representasi 

Matematis 

 

REKAP ANALISIS HASIL UJI COBA 

  1 2 3 4 5 6 7 

V
A

L
ID

IT
A

S
 𝑟𝑥𝑦  0,773 0,641 0,612 0,756 0,798 0,617 0,739 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 

R
E

L
IA

B
IL

IT
A

S
 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,791  

Kriteria Reliabel 

 

D
A

Y
A

 

P
E

M
B

E
D

A
 Skor Maks  10 10 10 10 10 10 10 

�̅�𝐴 7,375 8,625 8,9375 9,125 7,5625 7,8125 7,9375 

�̅�𝐵 5,1875 6,375 6,375 6,625 5,3125 5,5 3,875 

SMI 10 10 10 10 10 10 10 

DP 0,2188 0,225 0,2563 0,25 0,225 0,2313 0,4063 

Kriteria Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup  Baik  

T
IN

G
K

A
T

 

K
E

S
U

K
A

R
A

N
 

�̅� 6,2813 7,5 7,6563 7,875 6,4375 6,6563 5,9063 

TK 0,6281 0,75 0,7656 0,7875 0,6438 0,6656 0,5906 

Kriteria Sedang Mudah  Mudah  Mudah  Sedang Sedang Sedang  

Keterangan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan Digunakan  
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LAMPIRAN 3 

 

Lampiran 3a. Penggalan Silabus  
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Lampiran 3a. Penggalan Silabus  

 

PENGGALAN SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKA 

SMP NEGERI 8 SEMARANG 

KURIKULUM 2013 

Sekolah : SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Dua 

Tahun Pelajaran :   2019/2020 

Materi Pokok :   Lingkaran 

 

Kompetensi Inti : 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

KI 3 : Memahami, dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan procedural) 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. 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Muatan Nilai  Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

3.7 Menjelaskan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang 

busur, dan luas 

juring lingkaran, 

serta 

hubungannya  

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang 

busur, dan luas 

juring lingkaran, 

serta 

hubungannya. 

Lingkaran Kegiatan Awal 

a) Guru masuk kelas dengan 

tepat waktu dan memberi 

salam 

b) Guru mempersiapkan 

kondisi psikis peserta 

didik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

dengan meminta salah 

satu peserta didik untuk 

memimpin berdoa. 

c) Guru mempersiapkan 

kondis fisik peserta didik 

antara lain: 

• Mengecek kehadiran 

peserta didik sebagai 

bentuk sikap disiplin 

• Menyiapkan buku paket 

matematika kelas VIII 

Kegiatan Inti 

a) Mencermati model atau 

benda di sekitar yang 

merepresentasikan 

bangun lingkaran 

- Nilai Karakter 

(Religius, 

Gotong royong, 

Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah Ramah 

Anak 

-Sekolah 

Adiwiyata 

1. Pengetahuan 

•Hasil diskusi 

kelompok 

•Kuis berupa 

soal uraian 

2. Sikap 

• Observasi 

4 pertemuan 

(10 JP) 

Buku Siswa 

Matematika 

untuk 

SMP/MTs 

kelas VIII 

Semester II 

Kurikulum 

2013 Edisi 

Revisi 2017. 
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b) Melakukan pengamatan 

terkait lingkaran 

c) Menyajikan hasil 

pembelajaran tentang   

lingkaran 

d) Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan   

lingkaran 

Kegiatan Penutup 

a) Siswa dengan bimbingan 

guru menyimpulkan 

pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

b) Guru memberikan 

kesempatan bertanya 

kepada siswa jika ada 

pertanyaan. 

c) Guru memberikan PR 

mengenai  lingkaran pada  

Buku Siswa Matematika 

untuk Kelas VIII 

d) Guru meminta siswa 

untuk mempelajari materi 

selanjutnya. 

e) Guru mengakhiri 

kegiatan pembelajaran 

dengan mengucapkan 

salam. 
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             Semarang,  Februari 2020 

 

Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran Matematika          Peneliti 
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LAMPIRAN 4 

 

Lampiran 4a. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 1 

Lampiran 4b. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 2 

Lampiran 4c. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 3 

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

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS POE 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Unsur-unsur Lingkaran 

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  

3.7 Menjelaskan sudut 

pusat, sudut keliling, 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

3.7.1 Menentukan unsur-

unsur lingkaran 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang 

busur, dan luas juring 

lingkaran, serta 

hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

unsur-unsur lingkaran 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

1. menentukan unsur-unsur lingkaran, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan lingkaran dan unsur-unsur lingkaran 

- Konsep : definisi dan contoh benda berbentuk lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkaran dan unsur-unsur lingkaran 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang unsur-

unsur lingkaran. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang unsur-

unsur lingkaran. 
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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  : POE (Predict, Observe, Explain) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2015/06/unsur-unsur 

lingkaran.html) 

- 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/2015/06/unsur-unsur%20lingkaran.html
https://www.rumusmatematika.org/2015/06/unsur-unsur%20lingkaran.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 mengondisikan 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 unsur-unsur lingkaran. 

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  

10. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

11. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok 
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b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Predict): 

1. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

unsur-unsur lingkaran (Mengamati) 

2. Guru membimbing siswa untuk mengajukan 

prediksi beserta alasannya  

3. Siswa menuliskan prediksi terkait masalah yang 

diberikan oleh guru (Mengumpulkan 

informasi) 

4. Siswa dari perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil prediksinya kepada guru 

dan kelompok lainnya (Mengkomunikasikan) 

5. Guru mendengarkan hasil prediksi dari masing-

masing perwakilan kelompok. 

Fase 2 (Observe) : 

6. Siswa melakukan pengamatan terkait masalah 1 

yang ada di LKPD (representasi visual, 

verbal) (Mengamati) 

7. Guru memantau proses pengamatan yang 

dilakukan oleh siswa 

8. Guru mengingatkan siswa untuk mencatat hasil 

pengamatan  

Fase 3 (Explain) : 

9. Siswa mewakili kelompoknya maju ke depan 

untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

(Mengkomunikasikan) 

10. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan 

kelompok yang presentasi. 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

12. Siswa mengerjakan masalah 2 pada LKPD 

secara berkelompok (representasi verbal) 

(menalar).  

13. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

14. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok dari masalah 2 di depan 

kelas (Mengkomunikasikan) 

15. Guru memberikan koreksi terhadap hasil 

diskusi dan presentasi secara klasikal. 

16. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKPD melalui power point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penutup 

1. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 

2. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

4. Guru membagikan lembar kuis (lampiran 3) 

kepada siswa. 

5. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

6. Guru memberikan PR mengenai materi yang 

telah dipelajari 

- Mandiri  

- jujur 

(5 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(6 ( 

10 

menit 
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7. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu 

tentang sudut pusat dan sudut keliling 

lingkaran. 

8. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan doa kemudian mengucapkan salam. 

 

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) 

 

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

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 
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Lampiran 4b. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 2 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS POE 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Sudut Pusat dan Sudut Keliling lingkaran 

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  
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3.7 Menjelaskan sudut 

pusat, sudut keliling, 

panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

3.7.1 Menentukan hubungan 

sudut pusat dan sudut 

keliling lingkaran 

- Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang 

busur, dan luas juring 

lingkaran, serta 

hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

sudut pusat dan sudut 

keliling lingkaran 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

1. menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut 

keliling lingkaran. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

- Konsep : definisi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran  

2. Materi Pembelajaran Remedial 
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Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang sudut 

pusat dan sudut keliling lingkaran. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang sudut 

pusat dan sudut keliling lingkaran. 

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  : POE (Predict, Observe, Explain) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/) 

- 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: 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 10 

menit 

 

 

https://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/
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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 

menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan 

bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengondisikan 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 sudut pusat dan sudut keliling 

lingkaran. 

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 
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9. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik 

terkait materi prasyarat  

10. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

11. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok 

b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Predict): 

1. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

(Mengamati) 

2. Guru membimbing siswa untuk mengajukan 

prediksi beserta alasannya  

3. Siswa menuliskan prediksi terkait masalah yang 

diberikan oleh guru (Mengumpulkan informasi) 

4. Siswa dari perwakilan kelompok menyampaikan 

hasil prediksinya kepada guru dan kelompok 

lainnya (Mengkomunikasikan) 

5. Guru mendengarkan hasil prediksi dari masing-

masing perwakilan kelompok. 

Fase 2 (Observe) : 

6. Siswa melakukan pengamatan terkait masalah 1 

yang ada di LKPD (Representasi visual) 

(Mengamati) 

7. Guru memantau proses pengamatan yang dilakukan 

oleh siswa 

8. Guru mengingatkan siswa untuk mencatat hasil 

pengamatan  

Fase 3 (Explain) : 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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9. Siswa mewakili kelompoknya maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

(Mengumpulkan informasi) 

10. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok 

yang presentasi. 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan terimakasih 

dan memberikan tepuk tangan kepada siswa yang 

berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

12. Siswa mengerjakan masalah 2 pada LKPD secara 

berkelompok. (representasi simbolik dan verbal) 

(Menalar) 

13. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, guru 

meminta peserta didik untuk berhenti mengerjakan 

LKPD. 

14. Guru meminta salah satu peserta didik dari salah 

satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dari masalah 2 di depan kelas 

(Mengumpulkan informasi) 

15. Siswa mengerjakan masalah 3 pada LKPD secara 

berkelompok. (representasi visual, simbolik dan 

verbal) (Menalar) 

16. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, guru 

meminta peserta didik untuk berhenti mengerjakan 

LKPD. 

17. Guru meminta salah satu peserta didik dari salah 

satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dari masalah 3 di depan kelas 

(Mengumpulkan informasi) 
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18. Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi 

dan presentasi secara klasikal. 

19. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari LKPD 

melalui power point 

c. Penutup 

1. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran. 

2. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

4. Guru membagikan lembar kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

5. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan 

6. Guru memberikan PR mengenai materi yang telah 

dipelajari 

7. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang panjang 

busur lingkaran. 

8. 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 

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 
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Lampiran 4c. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 3 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS POE 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Panjang Busur Lingkaran 

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  

3.7 Menjelaskan sudut 

pusat, sudut keliling, 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

3.7.1 Menentukan rumus 

panjang busur 

lingkaran 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang 

busur, dan luas juring 

lingkaran, serta 

hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

panjang busur 

lingkaran 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

1. menentukan rumus panjang busur lingkaran, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan panjang busur 

lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan panjang busur lingkaran 

- Konsep : definisi dan rumus panjang busur lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan panjang busur lingkaran 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang 

panjang busur lingkaran 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 
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Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang panjang 

busur lingkaran 

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  : POE (Predict, Observe, Explain) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://idschool.net/smp/panjang-busur-luas-juring-dan-luas-

tembereng/) 

- 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, 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

https://idschool.net/smp/panjang-busur-luas-juring-dan-luas-tembereng/
https://idschool.net/smp/panjang-busur-luas-juring-dan-luas-tembereng/
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b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika 

belum tertata rapi, 

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 mengondisikan 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 panjang busur lingkaran 

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  

10. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 
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11. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok 

b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Predict): 

1. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

panjang busur lingkaran (Mengamati) 

2. Guru membimbing siswa untuk mengajukan 

prediksi beserta alasannya  

3. Siswa menuliskan prediksi terkait masalah yang 

diberikan oleh guru (Menalar) 

4. Siswa dari perwakilan kelompok menyampaikan 

hasil prediksinya kepada guru dan kelompok 

lainnya (Mengkomunikasikan) 

5. Guru mendengarkan hasil prediksi dari masing-

masing perwakilan kelompok. 

Fase 2 (Observe) : 

6. Siswa melakukan pengamatan terkait masalah 1 

yang ada di LKPD (Representasi simbolik) 

(Mengumpulkan informasi) 

7. Guru memantau proses pengamatan yang dilakukan 

oleh siswa 

8. Guru mengingatkan siswa untuk mencatat hasil 

pengamatan  

Fase 3 (Explain) : 

9. Siswa mewakili kelompoknya maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

(Mengkomunikasikan) 

10. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok 

yang presentasi. 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan terimakasih 

dan memberikan tepuk tangan kepada siswa yang 

berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

12. Siswa mengerjakan masalah 2 pada LKPD secara 

berkelompok. (Representasi simbolik) (Menalar) 

13. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, guru 

meminta peserta didik untuk berhenti mengerjakan 

LKPD. 

14. Guru meminta salah satu peserta didik dari salah 

satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dari masalah 2 di depan kelas. 

(Mengkomunikasikan) 

15. Siswa mengerjakan masalah 3 pada LKPD secara 

berkelompok. (Representasi visual, simbolik, 

verbal) (Menalar) 

16. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, guru 

meminta peserta didik untuk berhenti mengerjakan 

LKPD. 

17. Guru meminta salah satu peserta didik dari salah 

satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dari masalah 3 di depan kelas. 

(mengkomunikasikan). 

18. Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi 

dan presentasi secara klasikal. 

19. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari LKPD 

melalui power point 
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c. Penutup 

1. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

2. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

4. Guru membagikan lembar kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

5. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan 

6. Guru memberikan PR mengenai materi yang telah 

dipelajari 

7. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang luas 

juring lingkaran. 

8. 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 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 

Pedoman Penilaian  : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi  : (Lampiran 5) 

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

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 
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Lampiran 4d. RPP Kelompok Eksperimen Pertemuan 4 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS POE 

Nama Sekolah   :  SMP Negeri 8 Semarang 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Kelas/Semester      :  VIII/Dua 

Materi Pokok  :  Luas Juring Lingkaran 

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  

3.7 Menjelaskan sudut 

pusat, sudut keliling, 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

3.7.1 Menentukan rumus luas 

juring lingkaran 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang 

busur, dan luas juring 

lingkaran, serta 

hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  luas 

juring lingkaran 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran POE (Predict, Observe, Explain) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

1. menentukan rumus luas juring lingkaran, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas juring lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan luas juring lingkaran 

- Konsep : definisi dan rumus luas juring lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas juring lingkaran 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang luas 

juring lingkaran 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang luas juring 

lingkaran 



206 
 

 

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  : POE (Predict, Observe, Explain) 

F. Media dan Alat/Bahan 

1. Media : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://idschool.net/smp/panjang-busur-luas-juring-dan-luas-

tembereng/) 

- 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 memasti 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

https://idschool.net/smp/panjang-busur-luas-juring-dan-luas-tembereng/
https://idschool.net/smp/panjang-busur-luas-juring-dan-luas-tembereng/
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b. kan kelas bersih & kondusif untuk 

belajar,Mengatur tempat duduk peserta didik 

jika belum tertata rapi, 

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 mengondisikan 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 juring lingkaran 

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  
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10. Guru mengelompokkan siswa, masing-masing 

kelompok terdiri atas 3-4 siswa. 

11. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada setiap 

kelompok 

b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Predict): 

1. Guru memberikan contoh permasalahan terkait luas 

juring lingkaran (Mengamati) 

2. Guru membimbing siswa untuk mengajukan 

prediksi beserta alasannya  

3. Siswa menuliskan prediksi terkait masalah yang 

diberikan oleh guru (Menalar) 

4. Siswa dari perwakilan kelompok menyampaikan 

hasil prediksinya kepada guru dan kelompok 

lainnya (Mengkomunikasikan) 

5. Guru mendengarkan hasil prediksi dari masing-

masing perwakilan kelompok. 

Fase 2 (Observe) : 

6. Siswa melakukan pengamatan terkait masalah 1 

yang ada di LKPD (representasi simbolik) 

(Mengumpulkan informasi) 

7. Guru memantau proses pengamatan yang dilakukan 

oleh siswa 

8. Guru mengingatkan siswa untuk mencatat hasil 

pengamatan  

Fase 3 (Explain) : 

9. Siswa mewakili kelompoknya maju ke depan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

(Mengkomunikasikan) 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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10. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan kelompok 

yang presentasi. 

11. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang 

mau menanggapi dengan mengucapkan terimakasih 

dan memberikan tepuk tangan kepada siswa yang 

berani mempresentasikan hasil diskusinya. 

12. Siswa mengerjakan masalah 2 pada LKPD secara 

berkelompok. (representasi simbolik) (menalar) 

13. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, guru 

meminta peserta didik untuk berhenti mengerjakan 

LKPD. 

14. Guru meminta salah satu peserta didik dari salah 

satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dari masalah 2 di depan kelas. 

(mengkomunikasikan) 

15. Siswa mengerjakan masalah 3 pada LKPD secara 

berkelompok. (representasi visual, simbolik, 

verbal) 

16. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, guru 

meminta peserta didik untuk berhenti mengerjakan 

LKPD. 

17. Guru meminta salah satu peserta didik dari salah 

satu kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok dari masalah 3 di depan kelas. 

(mengkomunikasikan) 

18. Guru memberikan koreksi terhadap hasil diskusi 

dan presentasi secara klasikal. 

19. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari LKPD 

melalui power point 
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c. Penutup 

1. Siswa menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran 

2. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

3. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

4. Guru membagikan lembar kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

5. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan 

6. Guru memberikan PR mengenai materi yang telah 

dipelajari 

7. Guru menginformasikan materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang garis 

singgung lingkaran. 

8. 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) 

Pedoman Penilaian  : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

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

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 
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LAMPIRAN 5 

 

Lampiran 5a. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 1 

Lampiran 5b. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 2 

Lampiran 5c. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 3 

Lampiran 5d. RPP Kelompok Kontrol Pertemuan 4 
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Lampiran 5a. 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  :  Unsur-unsur lingkaran 

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  
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3.7 Menjelaskan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

3.7.1 Menentukan unsur-

unsur lingkaran 

- Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

unsur-unsur lingkaran 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

1. menentukan unsur-unsur lingkaran, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran. 

 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan lingkaran dan unsur-unsur lingkaran 

- Konsep : definisi dan contoh benda berbentuk lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan lingkaran dan unsur-unsur lingkaran 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang unsur-

unsur lingkaran. 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 
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Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang unsur-

unsur lingkaran. 

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 : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://www.rumusmatematika.org/2015/06/unsur-unsur 

lingkaran.html) 

- 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: 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

https://www.rumusmatematika.org/2015/06/unsur-unsur%20lingkaran.html
https://www.rumusmatematika.org/2015/06/unsur-unsur%20lingkaran.html
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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 

menyarankan agar sebelum pembelajaran 

dimulai papan tulis sudah dalam keadaan 

bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengondisikan 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 unsur-unsur lingkaran. 

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 
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b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

unsur-unsur lingkaran (Mengamati) 

11. Guru merangsang peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan terkait unsur-unsur 

lingkaran (Menanya) 

Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) 

: 

12. Guru mengelompokkan peserta didik, masing-

masing kelompok terdiri atas 3-4 orang 

13. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada 

setiap kelompok 

14. Peserta didik mengerjakan masalah 1 pada 

LKPD (representasi visual, verbal) 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

15. 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) 

16. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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17. Guru membantu mengarahkan siswa apabila 

siswa menjumpai kesulitan dalam pengerjaan 

LKPD. 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

18. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

(Mengomunikasikan) 

19. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan 

kelompok yang presentasi. 

20. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

21. Peserta didik mengerjakan masalah 2 pada 

LKPD secara berkelompok. (representasi 

verbal) (menalar) 

22. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

23. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

(mengkomunikasikan). 

Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 

24. Guru memberikan koreksi terhadap hasil 

diskusi dan presentasi secara klasikal. 
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25. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKPD melalui power point 

c. Penutup 

26. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 

27. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

28. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

29. Guru membagikan lembar kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

30. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

31. Guru memberikan PR mengenai materi yang 

telah dipelajari 

32. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu sudut 

pusat dan sudut keliling lingkaran 

33. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan doa kemudian mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

(13 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(14 ( 

10 

menit 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

3. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

4. 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 
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Lampiran 5b. 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  :  Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran 

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  
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3.7 Menjelaskan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

3.7.1 Menentukan hubungan 

sudut pusat dan sudut keliling 

lingkaran 

- Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

sudut pusat dan sudut 

keliling lingkaran 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

3. menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, 

4. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut pusat dan sudut 

keliling lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

- Konsep : definisi sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang sudut 

pusat dan sudut keliling lingkaran 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 
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Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang sudut 

pusat dan sudut keliling lingkaran 

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 : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/) 

- 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, 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

https://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/
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b. Mengatur tempat duduk peserta didik jika 

belum tertata rapi, 

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 mengondisikan 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 sudut pusat dan sudut keliling 

lingkaran. 

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 
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b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. 

(Mengamati) 

11. Guru merangsang peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan terkait sudut pusat dan 

sudut keliling lingkaran. (Menanya) 

Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) 

: 

12. Guru mengelompokkan peserta didik, masing-

masing kelompok terdiri atas 3-4 orang 

13. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada 

setiap kelompok 

14. Peserta didik mengerjakan masalah 1 pada 

LKPD (Representasi visual) 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

15. 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) 

16. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 

60 menit 
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17. Guru membantu mengarahkan siswa apabila 

siswa menjumpai kesulitan dalam pengerjaan 

LKPD. 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

18. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

(Mengkomunikasikan) 

19. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan 

kelompok yang presentasi. 

20. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

21. Peserta didik mengerjakan masalah 2 pada 

LKPD secara berkelompok. (menalar) 

(representasi simbolik dan verbal) 

22. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

23. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

24. Peserta didik mengerjakan masalah 3 pada 

LKPD secara berkelompok (representasi 

visual, simbolik dan verbal) (menalar) 
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25. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

26. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

(mengkomunikasikan). 

Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 

27. Guru memberikan koreksi terhadap hasil 

diskusi dan presentasi secara klasikal. 

28. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKPD melalui power point 

c. Penutup 

29. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 

30. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

31. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

32. Guru membagikan lembar kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

33. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

34. Guru memberikan PR mengenai materi yang 

telah dipelajari 

35. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu 

panjang busur lingkaran 

- Mandiri  

- jujur 

(15 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(16 ( 

10 

menit 
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36. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan doa kemudian mengucapkan salam. 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan  

5. Teknik Penilaian 

Penilaian Pengetahuan : Tes 

Penilaian sikap  : Observasi  

6. Instrumen Penilaian 

Penilaian Pengetahuan 

Kisi – kisi   : (Lampiran 2) 

Pedoman Penilaian  : (Lampiran 4) 

Penilaian Sikap   

Lembar Observasi  : (Lampiran 5) 

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

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran Matematika   Peneliti 

 

 

 

 



229 
 

 

Lampiran 5c. 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  :  Panjang Busur Lingkaran 

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  

3.7 Menjelaskan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

Siswa diharapkan mampu : - Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 
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dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

3.7.1 Menentukan rumus 

panjang busur lingkaran 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  

panjang busur 

lingkaran 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

1. menentukan rumus panjang busur lingkaran, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan panjang busur 

lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan panjang busur lingkaran  

- Konsep : definisi dan rumus panjang busur lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan panjang busur lingkaran 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang 

panjang busur lingkaran 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang panjang 

busur lingkaran 

E. Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 
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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 : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/) 

- 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 

menyarankan agar sebelum pembelajaran 

- religius  

- disiplin 

- peduli 

lingkungan 

 

 10 

menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/
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dimulai papan tulis sudah dalam keadaan 

bersih. 

3. Guru mempersiapkan alat dan bahan tayang yang 

akan digunakan. 

4. Guru mengondisikan 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 panjang busur lingkaran 

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 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

panjang busur lingkaran (Mengamati) 

11. Guru merangsang peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan terkait sudut pusat dan 

sudut keliling lingkaran. (Menanya) 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

60 menit 
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Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) 

: 

12. Guru mengelompokkan peserta didik, masing-

masing kelompok terdiri atas 3-4 orang 

13. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada 

setiap kelompok 

14. Peserta didik mengerjakan masalah 1 pada 

LKPD (Representasi simbolik) 

(Mengumpulkan informasi) 

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

15. 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) 

16. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

17. Guru membantu mengarahkan siswa apabila 

siswa menjumpai kesulitan dalam pengerjaan 

LKPD. 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

18. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

(Mengkomunikasikan) 

- Percaya 

diri 
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19. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan 

kelompok yang presentasi. 

20. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

21. Peserta didik mengerjakan masalah 2 pada 

LKPD secara berkelompok. (Representasi 

simbolik)  (menalar) 

22. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

23. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

(mengkomunikasikan). 

24. Peserta didik mengerjakan masalah 3 pada 

LKPD secara berkelompok. (Representasi 

visual, simbolik, verbal) (menalar) 

25. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

26. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

(mengkomunikasikan). 

Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 
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27. Guru memberikan koreksi terhadap hasil 

diskusi dan presentasi secara klasikal. 

28. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKPD melalui power point 

c. Penutup 

29. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 

30. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

31. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

32. Guru membagikan lembar kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

33. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

34. Guru memberikan PR mengenai materi yang 

telah dipelajari 

35. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu sluas 

juring lingkaran 

36. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan doa kemudian mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

(17 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(18 ( 

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 
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Lampiran 5d. 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  :  Luas Juring Lingkaran 

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  
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3.7 Menjelaskan 

sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

3.7.1 Menentukan rumus luas 

juring lingkaran 

- Nilai Karakter 

(Religius, Gotong 

royong, Mandiri, 

Berintegritas) 

- Sekolah ramah 

anak 

- Sekolah 

Adiwiyata 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

Siswa diharapkan mampu : 

4.7.1   Menyelesaikan 

permasalahan yang 

berkaitan dengan  luas 

juring lingkaran 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Melalui model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis PPK, 4C, 

dan Gerakan Literasi Sekolah, diharapkan dengan tepat peserta didik dapat: 

1. menentukan rumus luas juring lingkaran, 

2. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas juring lingkaran. 

D. Materi Pembelajaran 

1. Materi Pembelajaran Reguler 

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

dengan luas juring lingkaran 

- Konsep : definisi dan rumus luas juring lingkaran 

- Prosedural : langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas juring lingkaran 

2. Materi Pembelajaran Remedial 

Materi remedial yaitu berupa materi yang belum dikuasai siswa tentang luas 

juring lingkaran 

3. Materi Pembelajaran Pengayaan 

Materi pengayaan berupa materi-materi yang bersifat HOTS tentang luas juring 

lingkaran 
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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 : LKPD, 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: Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

- Internet (https://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/) 

- 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://idschool.net/smp/sudut-pusat-dan-sudut-keliling/
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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 mengondisikan 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 juring lingkaran 

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 

 

 

 

 

 

 

b. Kegiatan Inti 

Fase 1 (Orientasi siswa kepada masalah) : 

10. Guru memberikan contoh permasalahan terkait 

luas juring lingkaran (Mengamati) 

- Disiplin 

- Berpikir 

kreatif 

60 menit 
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11. Guru merangsang peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan terkait luas juring 

lingkaran. (Menanya) 

Fase 2 (Mengorganisasikan siswa untuk belajar) 

: 

12. Guru mengelompokkan peserta didik, masing-

masing kelompok terdiri atas 3-4 orang 

13. Guru membagikan LKPD (Lampiran 1) pada 

setiap kelompok 

14. Peserta didik mengerjakan masalah 1 pada 

LKPD (representasi simbolik)  

Fase 3 (Membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok) : 

15. 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) 

16. Guru berkeliling kelas untuk mengecek proses 

diskusi kelompok yang dilakukan siswa. 

17. Guru membantu mengarahkan siswa apabila 

siswa menjumpai kesulitan dalam pengerjaan 

LKPD. 

Fase 4 (Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya) : 

- Kerja 

sama 

- Aktif 

- Berani 

- Percaya 

diri 
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18. Guru meminta perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

(Mengkomunikasikan) 

19. Guru mempersilakan kelompok lain untuk 

menanggapi presentasi dari perwakilan 

kelompok yang presentasi. 

20. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok 

yang mau menanggapi dengan mengucapkan 

terimakasih dan memberikan tepuk tangan 

kepada siswa yang berani mempresentasikan 

hasil diskusinya. 

21. Peserta didik mengerjakan masalah 2 pada 

LKPD secara berkelompok. (representasi 

simbolik) (menalar) 

22. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

23. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok di depan kelas 

(mengkomunikasikan). 

24. Peserta didik mengerjakan masalah 3 pada 

LKPD secara berkelompok. (menalar) 

25. Setelah waktu yang ditentukan telah selesai, 

guru meminta peserta didik untuk berhenti 

mengerjakan LKPD. 

26. Guru meminta salah satu peserta didik dari 

salah satu kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok dari masalah 3 di depan 

kelas (mengkomunikasikan) 
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Fase 5 (Menganalisa dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah) : 

27. Guru memberikan koreksi terhadap hasil 

diskusi dan presentasi secara klasikal. 

28. Guru menampilkan solusi /pembahasan dari 

LKPD melalui power point 

c. Penutup 

29. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan 

pembelajaran 

30. Guru memberikan tambahan kesimpulan dan 

memberi solusi dari permasalahan di awal. 

31. Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

siswa jika ada pertanyaan. 

32. Guru membagikan lembar kuis (Lampiran 3) 

kepada siswa. 

33. Siswa mengerjakan kuis secara individu dan 

dikumpulkan sesuai waktu yang telah 

ditentukan 

34. Guru memberikan PR mengenai materi yang 

telah dipelajari 

35. Guru menginformasikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya yaitu garis 

singgung lingkaran 

36. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran 

dengan doa kemudian mengucapkan salam. 

- Mandiri  

- jujur 

(19 J

u

j

u

r 

m

a

n

s

- 

(20 ( 

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 
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LAMPIRAN 6 

 

Lampiran 6a. LKPD Pertemuan 1 

Lampiran 6b. LKPD Pertemuan 2 

Lampiran 6c. LKPD Pertemuan 3 

Lampiran 6d. LKPD Pertemuan 4 
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ETA KONSEP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 

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

Nama Anggota Kelompok : 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. …………………………………… 

 

Unsur-unsur Lingkaran 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

Petunjuk : 

1. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 

2. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan.  

3. Diskusikan dengan kelompok terkait pertanyaan yang ada kemudian 

jawab dan isi pertanyaan tersebut. 

4. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya. 

 

LINGKARAN 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi diharapkan 

peserta didik dapat  dengan tepat menentukan dan menyelesaikan 

masalah berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran 

 

Lampiran 6a. LKPD Pertemuan 1 
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Ayo ingat kembali! 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1 

 

 

 

Seorang tukang kayu yang membuat peralatan rumah tangga perlu untuk 

memotong papan yang berbentuk persegi panjang menjadi lingkaran. Tukang 

kayu tersebut menemui masalah untuk menentukan titik pusat lingkaran yang 

akan dibuat.  

Berdasarkan masalah diatas, jawablah pertanyaan dibawah ini. 

1. Dapatkah kalian membantu tukang kayu agar mendapatkan bentuk 

lingkaran sebesar mungkin dari papan tersebut? Bagaimana 

caranya?............................................................................. 

 

 

UNSUR-UNSUR LINGKARAN 

Gambar 1 

Gambar 1 di samping merupakan gambar lingkaran 

beserta unsur-unsurnya dengan keterangan sebagai 

berikut. 

        

 

𝑂 = .............. 

𝐵�̂� = .............. 

𝐴𝑂 = .............. 

𝐴𝐵 = .............. 

𝐴𝐶 = .............. 

𝑂𝐷 = .............. 

= Juring  

= .......... 
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Masalah 2 

2. Lakukan cara tersebut untuk menjawab permasalahan di atas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut dengan kalimat sendiri. 

1. Apa sajakah unsur-unsur lingkaran? jelaskan! 

2. Apakah perpotongan dua diameter selalu di titik pusat? 

3. Adakah tali busur yang lebih panjang dari diameter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo jelaskan hasil pengamatan dari masalah 

1 dan masalah 2 di depan kelas! 

1. .................................................................................................. 

 

 

 

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

 

 

3. .................................................................................................. 
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ETA KONSEP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 

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

Nama Anggota Kelompok : 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

7. ……………………………………. 

8. …………………………………… 

 

Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

Petunjuk : 

5. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 

6. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan.  

7. Diskusikan dengan kelompok terkait pertanyaan yang ada kemudian 

jawab dan isi pertanyaan tersebut. 

8. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya. 

 

LINGKARAN 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi diharapkan 

peserta didik dapat  dengan tepat menentukan dan menyelesaikan 

masalah berkaitan dengan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran 

 

Lampiran 6b. LKPD Pertemuan 2 
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Sudut Pusat dan Sudut Keliling yang Menghadap Busur Sama 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 1 

 

1. Bisakah kalian menentukan ukuran sudut pusat jika sudut kelilingnya 

diketahui ? bisakah kalian menentukan ukuran sudut keliling jika sudut 

pusatnya diketahui? 

 

 

2. Bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang 

menghadap pada busur yang sama? 

 

 

 

 

Sudut Pusat dan Sudut Keliling 

Lingkaran 
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Ayo Kita Amati! 
 

Titik pusat lingkaran pada Gambar 1 adalah ..... 

 jari-jarinya adalah .... 

Misalkan ∠𝐴𝑂𝐶 =  𝛼 dan ∠𝐶𝑂𝐵 =  𝛽,  

maka ∠ 𝐴𝑂𝐵 = ⋯ + ⋯  (1) 

 

Perhatikan 𝜟𝑩𝑶𝑫! 

Pelurus ∠𝐵𝑂𝐷 adalah sudut ...... sehingga besar ∠𝐵𝑂𝐷 = ⋯  

Panjang 𝐵𝑂 = ⋯ 

Panjang 𝑂𝐷 = ⋯ 

𝛥𝐵𝑂𝐷 merupakan segitiga ........., maka  

Besar ∠𝑂𝐷𝐵 = ⋯    (2)   

 

Sekarang perhatikan 𝜟𝑨𝑶𝑫! 

Pelurus ∠𝐴𝑂𝐷 adalah sudut........ sehingga besar ∠𝐴𝑂𝐷 = ⋯  

Panjang 𝐴𝑂 = ⋯ 

Panjang 𝑂𝐷 = ⋯ 

𝛥𝐴𝑂𝐷 merupakan segitiga ........ maka 

Besar ∠𝑂𝐷𝐴 = ⋯   (3) 

      

Dengan demikian, besar ∠𝐴𝐷𝐵 dapat di cari: 

∠𝐴𝐷𝐵 = ⋯ + ⋯  

Besar ∠𝐴𝐷𝐵 = ⋯    +     …       

 = ⋯     (4) 

 

Bandingkan besar ∠𝐴𝑂𝐵 dan besar ∠𝐴𝐷𝐵!  (gunakan 1 dan 4) 

 

∠ 𝐴𝑂𝐵 merupakan sudut ....... dan menghadap pada busur ....... 

∠𝐴𝐷𝐵 merupakan sudut ........ dan menghadap pada busur ....... 

Besar ∠ 𝐴𝑂𝐵 = ⋯ × besar ∠ 𝐴𝐷𝐵  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo presentasikan di depan kelas! 

Gambar 1 

Kesimpulan : 

Sudut pusat dan  sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama 

memenuhi persamaan atau hubungan  

Besar sudut pusat = ⋯ × besar sudut keliling 
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Masalah 2 

Masalah 3 

 

 

Bagaimana hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama? 

Ayo Kita Amati!  

 
 

Perhatikan Gambar 2! 
 
 
sudut 𝐴𝑂𝐵 = 𝛼 merupakan sudut ....  
menghadap pada busur.... 
sedangkan ∠𝐴𝐶𝐵, ∠𝐴𝐷𝐵, dan ∠𝐴𝐸𝐵 merupakan sudut ......  
menghadap pada busur ......  
 

Berdasarkan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap 
pada busur sama, diperoleh 

∠𝐴𝐶𝐵 = ⋯ 

∠𝐴𝐷𝐵 = ⋯ 

∠𝐴𝐸𝐵 = ⋯ 

Hubungan besar ∠ 𝐴𝐶𝐵, besar ∠ 𝐴𝐷𝐵, dan besar ∠ 𝐴𝐸𝐵 adalah ...... 
Jadi, besar ∠ 𝐴𝐶𝐵 … besar ∠ 𝐴𝐷𝐵 … besar ∠ 𝐴𝐸𝐵  
 
 
 
 
 

 
 

 
Ayo presentasikan di depan kelas! 

 
 
 

Diketahui titik A, B, dan C terletak pada lingkaran O. Jika OA tegak lurus dengan OB,  
 
 
 
gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah besar sudut BCA! 
Penyelesaian: 

jelaskan hasil pengamatan dari masalah 3 di depan kelas! 

 

Gambar 2 

Kesimpulan : 

Besar sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama adalah ..... 
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ETA KONSEP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 

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

Nama Anggota Kelompok : 

9. ……………………………………. 

10. ……………………………………. 

11. ……………………………………. 

12. …………………………………… 

 

Panjang Busur Lingkaran 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

Petunjuk : 

9. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 

10. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan.  

11. Diskusikan dengan kelompok terkait pertanyaan yang ada kemudian 

jawab dan isi pertanyaan tersebut. 

12. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya. 

 

LINGKARAN 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi diharapkan 

peserta didik dapat  dengan tepat menentukan dan menyelesaikan 

masalah berkaitan dengan panjang busur lingkaran 

 

Lampiran 6c. LKPD Pertemuan 3 
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Masalah 1 

 

 

 

 

 

 

   

 

Perhatikan Gambar di samping! 

  

 

 

 

Bisakah kalian menentukan panjang busur AB yang diketahui jari-jarinya 𝑟 dan 

sudut pusatnya 𝛼 ? Bagaimana caranya? 

 

Ayo kita amati! 

 

   

 

 

 

 

        

 

Dari ilustrasi di atas kita bisa amati panjang busur AB bersesuaian dengan sudut 

pusat 𝛼. Ukuran sudut pusat adalah antara 0° hingga 360°. 

 

Masih ingatkah kalian dengan rumus keliling lingkaran? 

Rumus keliling lingkaran yaitu.... 

 

❖ Isilah tabel hubungan antara sudut pusat dengan busur lingkaran 

 

Sudut Pusat 
Rasio Sudut Pusat 

terhadap 𝟑𝟔𝟎° 
Panjang Busur 

360° 

360°

360°
= 1 

 

1 × 2𝜋𝑟 

180°   

90°   

60°   

Panjang Busur Lingkaran 



255 
 

 

Masalah 2 

Masalah 3 

45°   

𝛼   

Dari tabel di atas, bisakah kalian menemukan hubungan antara sudut pusat dengan 

busur lingkaran? Bagaimana hubungannya? 

 

Buatlah simpulan tentang rumus menentukan panjang busur AB yang diketahui 

jari-jarinya 𝑟 dan sudut pusatnya 𝛼 ! 

 

 

Panjang busur AB = ............................. 

 

Ayo presentasikan di depan kelas! 

 

 

 

Diketahui sebuah lingkaran dengan sudut pusat 𝐴𝑂𝐵 = 120°, panjang busur 

𝐴𝐵 = 𝑥 𝑐𝑚 dan jari-jari = 21 𝑐𝑚. Hitunglah panjang busur 𝐴𝐵! 

Penyelesaian: 

 

 

 

Ayo jelaskan hasil jawaban kalian di depan kelas! 

 

 

 

Diketahui sebuah lingkaran P dengan titik K, L dan M terletak pada lingkaran. 

𝐾𝑀 merupakan diameter lingkaran tersebut. Jika panjang 𝐾𝐿 = 6 𝑐𝑚 dan 

panjang 𝐿𝑀 = 8 𝑐𝑚, gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah panjang 

busur 𝐾𝑀! 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

 

 

Ayo jelaskan hasil jawaban kalian di depan kelas! 
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ETA KONSEP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik 
 

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

Nama Anggota Kelompok : 

13. ……………………………………. 

14. ……………………………………. 

15. ……………………………………. 

16. …………………………………… 

 

Luas Juring Lingkaran 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester : VIII / 2 

Alokasi Waktu     : 30 Menit 

Petunjuk : 

13. Bacalah setiap petunjuk dengan seksama. 

14. Ikutilah setiap petunjuk yang diberikan.  

15. Diskusikan dengan kelompok terkait pertanyaan yang ada kemudian 

jawab dan isi pertanyaan tersebut. 

16. Tanyakan kepada guru, jika mengalami kesulitan dalam 

mengerjakannya. 

 

LINGKARAN 

Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi diharapkan 

peserta didik dapat  dengan tepat menentukan dan menyelesaikan 

masalah berkaitan dengan luas juring lingkaran 

 

Lampiran 6d. LKPD Pertemuan 4 
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Masalah 1 

 

 

 

 

 

   

 

Perhatikan Gambar di samping! 

  

 

 

 

Bisakah kalian menentukan luas juring AOB yang diketahui jari-jarinya 𝑟 dan 

sudut pusatnya 𝛼 ? Bagaimana caranya? 

 

Ayo kita amati! 

 

   

 

 

 

 

        

Dari ilustrasi di atas kita bisa amati luas juring AOB bersesuaian dengan sudut 

pusat 𝛼. Ukuran sudut pusat adalah antara 0° hingga 360°. 

 

Masih ingatkah kalian dengan rumus luas lingkaran? 

Rumus luas lingkaran yaitu.... 

 

❖ Isilah tabel hubungan antara sudut pusat dengan juring lingkaran 

 

Sudut Pusat 
Rasio Sudut Pusat 

terhadap 𝟑𝟔𝟎° 
Luas Juring 

360° 

360°

360°
= 1 

 

1 × 𝜋𝑟2 

180°   

90°   

60°   

45°   

𝛼   

Luas Juring Lingkaran 
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Masalah 2 

Masalah 3 

Dari tabel di atas, bisakah kalian menemukan hubungan antara sudut pusat dengan 

juring lingkaran? Bagaimana hubungannya? 

Buatlah simpulan tentang rumus menentukan luas juring AOB yang diketahui 

jari-jarinya 𝑟 dan sudut pusatnya 𝛼 ! 

 

 

Luas Juring AOB = .............................  

 

 

Ayo presentasikan di depan kelas! 

 

 

Diketahui sebuah lingkaran dengan sudut pusat 𝐴𝑂𝐵 = 60° dan jari-

jari = 21 𝑐𝑚. Jika luas juring 𝐴𝑂𝐵 = 𝑥 𝑐𝑚2, hitunglah luas juring 

𝐴𝑂𝐵! 

Penyelesaian: 

 

 

Ayo jelaskan hasil jawaban kalian di depan kelas! 

 

 

Diketahui sebuah lingkaran O dengan titik A, B, C, dan D terletak pada lingkaran. 

AC merupakan diameter lingkaran tersebut. Panjang 𝐴𝐵 = 6 𝑐𝑚 dan panjang 

𝐵𝐶 = 8 𝑐𝑚. Jika OC tegak lurus OD, gambarlah lingkaran tersebut dan 

hitunglah luas juring COD! 

Penyelesaian: 

 

 

Ayo jelaskan hasil jawaban kalian di depan kelas! 
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LAMPIRAN 7 

 

Lampiran 7a. Kuis Pertemuan 1 

Lampiran 7b. Kuis Pertemuan 2 

Lampiran 7c. Kuis Pertemuan 3 

Lampiran 7d. Kuis Pertemuan 4 
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Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Jawablah soal pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal berikut dengan teratur dan percaya diri! 

 

Soal: 

1. Diketahui suatu lingkaran dengan diameter = 26 𝑐𝑚 dan panjang apotema 

5 𝑐𝑚. Gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah panjang tali busur yang 

memiliki apotema tersebut! 

2. Apakah panjang apotema bisa lebih dari jari-jari? Jelaskan dengan kata-kata 

sendiri dan disertai gambar beserta keterangannya

Waktu : 20 menit 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lembar jawab 

Lampiran 7a. KUIS Pertemuan 1 
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KISI-KISI SOAL KUIS 

 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan luas 

juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut keliling, panjang 

busur, dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

 

8. Siswa dapat menentukan panjang tali busur jika 

diketahui panjang diameter dan panjang 

apotema serta dapat menggambarkan sketsanya 

 

 

 

 

9. Siswa dapat menjelaskan mengenai apotema 

dan dapat menggambarkan sketsanya 

Uraian 

 

 

 

Uraian  

1 

 

 

 

2 

A, B, C, D 

  

 

 

 

 

 

A, C, E 

 

Representasi visual: membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian (A) 

Representasi simbolik: 1. membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan (B) 

3. penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis (C) 

Representasi verbal : 1. menuliskan interpretasi dari suatu representasi (D) 

2. menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis (E) 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 

Nomor Soal Kunci Jawaban Skor Aspek yang diukur 

1.  Diketahui : diameter = 26 𝑐𝑚 

                   Panjang apotema = 5 cm 

Ditanya : gambar lingkaran dan panjang tali busur yang memiliki apotema 5 

cm  

Jawab: 

Karena panjang diameter= 26 cm, maka jari-jari =13 cm 

Gambarnya adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

A 

Panjang tali busur = panjang 𝐴𝐵 

Berdasarkan teorema phytagoras diperoleh 

 𝐵𝐶 = √𝐵𝑃2 − 𝐶𝑃2   

2 B 

 𝐵𝐶 = √132 − 52  

 𝐵𝐶 = √169 − 25 

 𝐵𝐶 = √144 

 𝐵𝐶 = 12 

 𝐵𝐶 = 𝐴𝐶 = 12 

 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 + 𝐴𝐶 = 12 + 12 = 24 

 

3 C 

Jadi panjang tali busur yaitu 24 cm 
2 D 
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2 Tidak bisa, karena apotema adalah ruas terpendek yang menghubungkan 

antara titik pusat dengan titik tengah tali busur, maka titik pada tali busur 

tersebut pasti berada di dalam lingkaran (bukan pada lingkaran). Karena titik 

tersebut berada di dalam lingkaran, maka panjangnya pasti kurang dari jari-

jari. 

 

4 E 

 Gambar  

 

 

 

 

4 A 

 Keterangan : 

𝑂 = Titik pusat  

𝑂𝐴 = 𝑂𝐵 = jari-jari 

 𝑂𝐶 = Apotema 

 𝐴𝐵 = tali busur 

 

 

2 C 

Total Skor Maksimal 20  

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

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 teratur dan percaya diri! 

 

Soal: 

Diketahui sebuah lingkaran O dengan titik A, B, C, dan D terletak pada lingkaran. CD 

merupakan diameter lingkaran tersebut dan titik C berada diantara busur AB. Besar sudut 

𝐴𝑂𝐶 = 35° dan besar sudut 𝐴𝐷𝐵 = 40°, jika 𝐴𝐷𝐵 dan 𝐴𝑂𝐵menghadap pada busur yang 

sama, gambarlah lingkaran tersebut dan tentukan besar sudut 𝐶𝑂𝐵! 
 
 

 

 

Waktu : 20 menit 

 

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

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

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

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

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

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

.... 

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

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

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

... 

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

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

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

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

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

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

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

....... 

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

. 

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

. 

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

. 

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

Lembar jawab 

Lampiran 7b. KUIS Pertemuan 2 
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KISI-KISI SOAL KUIS 

 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan luas 

juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut keliling, panjang 

busur, dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

 

10. Siswa dapat menentukan besar sudut pusat 

lingkaran dan dapat menggambarkan sketsanya 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

1 

 

 

 

 

A, B, C, D 

  

 

 

 

 

 

 

Representasi visual: membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian (A) 

Representasi simbolik: 1. membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan (B) 

4. penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis (C) 

Representasi verbal : 1. menuliskan interpretasi dari suatu representasi (D) 

2. menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis (E) 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 

Nomor Soal Kunci Jawaban Skor Aspek yang diukur 

1.  Diketahui : lingkaran O dengan titik A, B, C, dan D terletak pada lingkaran 

CD merupakan diameter 

titik C berada diantara busur AB 

besar sudut 𝐴𝑂𝐶 = 35° 

besar sudut 𝐴𝐷𝐵 = 40° 

𝐴𝐷𝐵 dan 𝐴𝑂𝐵 menghadap pada busur yang sama 

Ditanya : gambar lingkaran dan besar sudut 𝐶𝑂𝐵  

Jawab: 

Gambar lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

A 

Karena 𝐴𝐷𝐵 dan 𝐴𝑂𝐵 menghadap pada busur yang sama, maka 

 𝐴𝑂𝐵 = 2 × 𝐴𝐷𝐵 
2 B 

 ⇔ 𝐴𝑂𝐵 = 2 × 40 

 ⇔ 𝐴𝑂𝐵 = 80 

 

 𝐴𝑂𝐵 = 𝐴𝑂𝐶 + 𝐶𝑂𝐵 

 ⇔ 80 = 35 + 𝐶𝑂𝐵 

 ⇔ 𝐶𝑂𝐵 = 45 

3 C 

Jadi besar sudut 𝐶𝑂𝐵 = 45° 2 D 

Total Skor Maksimal 10  

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 

 

40° 

35° 
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Petunjuk: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Jawablah soal pada lembar jawaban yang telah disediakan! 

3. Kerjakan soal berikut dengan teratur dan percaya diri! 

 

Soal: 

Diketahui sebuah lingkaran O dengan titik A, B dan C terletak pada lingkaran. 𝐴𝐶 

merupakan diameter lingkaran tersebut. Jika panjang busur 𝐴𝐶 = 31,4 𝑐𝑚 dan panjang 

𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚, gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah panjang tali busur 𝐵𝐶! 
 
 

Waktu : 20 menit 

 

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

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

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

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

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

....... 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

Lembar jawab 

Lampiran 7c. KUIS Pertemuan 3 
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KISI-KISI SOAL KUIS 

 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan luas 

juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut keliling, panjang 

busur, dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

 

11. Siswa dapat menentukan panjang suatu tali 

busur jika diketahui panjang busurnya serta 

dapat menggambarkan sketsanya 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

A, B, C, D 

  

 

 

 

 

 

 

 

Representasi visual: membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian (A) 

Representasi simbolik: 1. membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan (B) 

2. penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis (C) 

Representasi verbal : 1. menuliskan interpretasi dari suatu representasi (D) 

2. menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis (E) 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 

 

Nomor Soal Kunci Jawaban Skor Aspek yang diukur 

1.  Diketahui : lingkaran O dengan titik A, B dan C terletak pada lingkaran 

AC merupakan diameter 

panjang busur 𝐴𝐶 = 31,4 𝑐𝑚 

panjang 𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚 

Ditanya : gambar lingkaran dan panjang tali busur BC 

Jawab: 

Gambar lingkaran 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

A 

 Panjang busur AC =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360°
× 2𝜋𝑟 2 B 

 ⇔ 31,4 =
180

360
× 2 × 3,14 × 𝑟 

 ⇔ 31,4 =
1

2
× 6,28 × 𝑟 

 ⇔ 31,4 = 3,14 × 𝑟 

 ⇔ 𝑟 = 10 

Karena 𝑟 = 10, maka panjang 𝐴𝐶 = 2 × 𝑟 = 2 × 10 = 20 

Dengan teorema phytagoras, diperoleh 

 𝐵𝐶 = √𝐴𝐶2 − 𝐴𝐵2 

 ⇔ 𝐵𝐶 = √202 − 162 

 ⇔ 𝐵𝐶 = √400 − 256 

 ⇔ 𝐵𝐶 = √144 

 ⇔ 𝐵𝐶 = 12 

3 C 

31,4 𝑐𝑚 
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Jadi panjang 𝐵𝐶 yaitu 12 𝑐𝑚 
2 D 

Total Skor Maksimal 10  

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

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 teratur dan percaya diri! 

 

Soal: 

Diketahui sebuah lingkaran O dengan titik A, B, C, dan D terletak pada lingkaran. AC 

merupakan diameter lingkaran tersebut. Jika 𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚, 𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚 dan OC tegak 

lurus OD, gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah luas juring COD! 

 
 
 

Waktu : 20 menit 
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...............................................................................................................

Lembar jawab 

Lampiran 7d. KUIS Pertemuan 4 
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KISI-KISI SOAL KUIS 

 
 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan luas 

juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan 

sudut pusat, sudut keliling, panjang 

busur, dan luas juring lingkaran, 

serta hubungannya. 

 

12. Siswa dapat menentukan luas juring lingkaran 

dan dapat menggambarkan sketsanya 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

1 

 

 

 

 

A, B, C, D 

  

 

 

 

 

 

 

 

Representasi visual: membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian (A) 

Representasi simbolik: 1. membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan (B) 

3. penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis (C) 

Representasi verbal : 1. menuliskan interpretasi dari suatu representasi (D) 

2. menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis (E) 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL KUIS 

 

Nomor Soal Kunci Jawaban Skor Aspek yang diukur 

1.  Diketahui : lingkaran O dengan titik A, B, C dan D terletak pada lingkaran 

AC merupakan diameter 

𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚  

𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚  
OC tegak lurus OD 

Ditanya : gambar lingkaran dan luas juring COD 

Jawab: 

Gambar lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

A 

Berdasarkan teorema phytagoras diperoleh 

 𝐴𝐶 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 
1 B 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √162 + 122 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √256 + 144 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √400 

 ⇔ 𝐴𝐶 = 20 

Karena AC merupakan diameter, jadi jari-jari (𝑟) =
1

2
× 𝐴𝐶 =

1

2
× 20 = 10 

2 C 

Luas juring 𝐶𝑂𝐷 =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡

360
× 𝜋𝑟2 

1 B 

D 

16 cm 
12 cm 

O 
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⇔Luas juring 𝐶𝑂𝐷 =
90

360
× 3,14 × 102 

⇔Luas juring 𝐶𝑂𝐷 =
1

4
× 3,14 × 100 

⇔Luas juring 𝐶𝑂𝐷 = 78,5 

2 C 

Jadi luas juring𝐶𝑂𝐷 yaitu 78,5 𝑐𝑚2 1 D 

Total Skor Maksimal 10  

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖  𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 
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LAMPIRAN 8 

 

Lampiran 8a. Kisi-kisi Soal Posttest Kemampuan Representasi Matematis 

Lampiran 8b. Soal Posttest Kemampuan Representasi Matematis 

Lampiran 8c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Posttest Kemampuan 

Representasi Matematis 

Lampiran 8d. Daftar Nilai Kemampuan Representasi Matematis Kelas Eksperimen 

Lampiran 8e. Daftar Nilai Kemampuan Representasi Matematis Kelas Eksperimen 
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Lampiran 8a. Kisi-kisi Soal Posttest Kemampuan Representasi Matematis 

 

KISI KISI SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Kompetensi Dasar Indikator Soal 
Bentuk 

Soal 

Nomor 

Butir 

Soal 

Indikator 

Kemampuan 

Representasi 

Matematis 

3.7 Menjelaskan sudut pusat, 

sudut keliling, panjang busur, 

dan luas juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

4.7 Menyelesaikan 

masalah yang berkaitan 

dengan sudut pusat, sudut 

keliling, panjang busur, dan 

luas juring lingkaran, serta 

hubungannya. 

 

13. Siswa dapat menggambar lingkaran beserta 

unsur-unsurnya dan dapat menjelaskan 

masing-masing-masing unsur tersebut 

Uraian 1 A, E 

 

14. Siswa dapat menentukan luas juring suatu 

lingkaran 

Uraian 2 A, B, C, D 

15. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas lingkaran 

Uraian 3 A, B, C, D 

16. Siswa dapat menentukan panjang busur 

suatu lingkaran 

Uraian 4 A, B, C, D 
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Representasi visual: membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas masalah dan memfasilitasi penyelesaian (A) 

Representasi simbolik: 1. membuat persamaan atau model matematika dari representasi yang diberikan (B) 

4. penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematis (C) 

Representasi verbal : 1. menuliskan interpretasi dari suatu representasi (D) 

2. menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis (E) 
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Lampiran 8b. Soal Posttest Kemampuan Representasi Matematis 

 

SOAL TES 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 Materi   : Lingkaran 

 Kelas/Semester : VIII/dua 

 Waktu   : 2 x 40 menit 

Petunjuk 

a. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

b. Kerjakan soal pada lembar jawaban yang disediakan! 

c. Pengerjaan soal boleh tidak urut namun masih dalam satu kesatuan nomor 

 

1. Gambarkan sebuah lingkaran beserta unsur-unsurnya! Tunjukkan masing-

masing unsur tersebut dan tuliskan definisinya! 

2. Diketahui lingkaran O memiliki jari-jari 21 cm dan besar sudut 𝐴𝑂𝐵 = 135°. 

Gambarlah lingkaran O dan hitunglah luas juring AOB! 

3. Pak Bagus akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan diameter 21 cm. 

Di tengah-tengah taman tersebut akan dibuat kolam dengan permukaan 

berbentuk lingkaran dan berdiameter 14 cm. Jika tanah di sekeliling kolam 

akan ditanami rumput, gambarlah situasi tersebut dan hitunglah luas tanah yang 

ditanami rumput! 

4. Diketahui sebuah lingkaran O dengan titik A, B dan C terletak pada lingkaran. 

AC merupakan diameter lingkaran tersebut. Jika panjang 𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚 dan 

panjang 𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚, gambarlah lingkaran tersebut dan hitunglah panjang 

busur AC! 
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Lampiran 8c. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Posttest Kemampuan Representasi Matematis 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN  

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Nomor 

soal  

Kunci Jawaban  Skor  Aspek yang diukur 

1.  gambar lingkaran dan unsur-unsurnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A 

- Pusat lingkaran (titik O): yaitu titik yang berjarak sama terhadap titik 

pada lingkaran 

- Diameter (garis CD): yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada 

lingkaran dan melalui titik pusat 

- Jari-jari (garis OD, OC, OB): yaitu garis yang menghubungkan titik 

pada lingkaran dengan pusat lingkaran 

- Busur (garis lengkung AC, BC, BD, AD): yaitu garis lengkung yang 

menghubungkan dua titik pada lingkaran dan berhimpit dengan 

lingkaran 

5 E 
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- Tali busur (garis AC, CD, BD): yaitu garis lurus yang 

menghubungkan dua titik pada lingkaran 

- Apotema (garis OE): yaitu ruas garis yang ditarik dari titik pusat ke 

titik tengah tali busur 

- Juring (daerah BOC): yaitu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi 

oleh dua jari-jari dan busur yang menghubungkan titik potong jari-

jari tersebut dengan lingkaran 

- Tembereng (daerah AC): yaitu daerah di dalam lingkaran yang 

dibatasi oleh tali busur dan busur yang menghubungkan titik potong 

tali busur tersebut dengan lingkaran 

2.  Diketahui: besar sudut 𝐴𝑂𝐵 = 135° 

Jari-jari (𝑟) = 21 𝑐𝑚 

Ditanya: gambar lingkaran dan luas juring AOB 

jawab: 

Gambar lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

A 

21 cm 
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Luas juring AOB =
𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡 𝐴𝑂𝐵

360°
× 𝜋𝑟2 2 B 

 ⇔ Luas juring 𝐴𝑂𝐵 =
135

360
×

22

7
× 212 

 ⇔ Luas juring 𝐴𝑂𝐵 =
3

8
×

22

7
× 441 

 ⇔ Luas juring 𝐴𝑂𝐵 = 519,75 
3 C 

Jadi luas juring AOB yaitu 519,75 𝑐𝑚2 
2 D 

3.  Diketahui: Diameter taman = 21 𝑐𝑚 

Diameter permukaan kolam = 14 𝑐𝑚 

Ditanya: gambar situasi dan luas tanah yang ditanami rumput 

Jawab : 

Gambar situasi  

 

 

3 

 

 

 

A 

14 cm 

21 cm 
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Misalkan 𝑟1: jari-jari taman 

𝑟2: jari-jari permukaan kolam 

Maka 𝑟1 =
21

2
𝑐𝑚 

 𝑟2 = 7 𝑐𝑚 

Luas tanah yang ditanami rumput = luas daerah yang diarsir 

= 𝜋𝑟1
2 − 𝜋𝑟2

2 

 

2 

 

B 

= (
22

7
× (

21

2
)

2

) − (
22

7
× 72) 

= 346,5 − 154 

= 192,5 3 C 

Jadi luas tanah yang ditanami rumput yaitu 192,5 𝑐𝑚2 2 D 

4.  

 

 

Diketahui : lingkaran O dengan titik A, B dan C terletak pada lingkaran 

𝐴𝐶 merupakan diameter  

panjang 𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚 

panjang 𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚 

Ditanya : gambar lingkaran dan panjang busur 𝐴𝐶 

Jawab: 

Gambar lingkaran 

 

 

 

3 

 

 

A 
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Menurut teorema phytagoras diperoleh 

 𝐴𝐶 = √𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 
1 B 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √162 + 122 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √256 + 144 

 ⇔ 𝐴𝐶 = √400 

 ⇔ 𝐴𝐶 = 20 

Karena 𝐴𝐶 merupakan diameter, jadi jari-jari (𝑟) =
1

2
× 𝐴𝐶 =

1

2
× 20 = 10 

 

2 C 

Panjang busur 𝐴𝐶 =
𝑠𝑢𝑑𝑢𝑡

360
× 2𝜋𝑟 

 
1 B 
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=
180

360
× 2 × 3,14 × 10 

=
1

2
× 2 × 3,14 × 10 

= 31,4 

 

2 C 

Jadi, panjang busur 𝐴𝐶 yaitu 31,4 𝑐𝑚 

 

 

1 D 

 

 

 

 

Skor Maksimal 
40 

 

    

 

Nilai =
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎 
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Lampiran 8d. Daftar Nilai Kemampuan Representasi Matematis Kelas Eksperimen 

 

DAFTAR NILAI KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

KELAS EKSPERIMEN 

 

NO NAMA 
SKOR NILAI 

1 2 3 4  

1 ALFIN SEPTIAN ADZIM 7 8 6 7 70 

2 ALMA DEVARA R 8 5 6 5 60 

3 ARGYA FAISHAL FAROBBI 10 10 6 4 75 

4 ARJUNA BARA PUTRA 8 10 5 7 75 

5 ARYA HERMANTO 9 7 10 8 85 

6 CINDY ALYA HERLINA 8 6 8 6 70 

7 DEVITA RACHMADINY 10 4 5 5 60 

8 ELSYANDRA PUTRI M. 10 6 4 3 58 

9 EVALINA ADE PRASTIKA 7 6 4 2 48 

10 FAUZIAH ANGGUN I. 8 7 9 5 73 

11 RIRDIVANA ALIFFIA M. 10 9 10 10 98 

12 JESICA AUDI ISABELLA 10 10 6 6 80 

13 JIHAN ALYAA RINJANI 10 8 10 10 95 

14 KAELLA FATIKAH SARI 9 10 4 5 70 

15 KANAYA RAHMA AZZAHRA 10 6 7 9 80 

16 KRIDHO S. NUGROHO 7 10 6 7 75 

17 MUHAMMAD GIBRANT A. 8 7 7 9 78 

18 MUHAMMAD ILLAFI B. 6 8 7 7 70 

19 MUHAMMAD MUFID A. 10 10 10 10 100 

20 MUHAMMAD RIFQHI PUTRA 7 8 7 6 70 

21 NADITA WIDIA PRIMADANI 10 6 9 10 88 

22 NADYA AISYAH AZ-ZAHRA 10 9 10 9 95 

23 NEYSA ALYA’A RESITA 7 6 7 8 70 

24 NIKO ROSYID SUBIYANTORO 10 6 10 8 85 

25 OLIVIA WINATA VANDAN 10 10 5 4 73 

26 ORDELIA CHYLA P. 10 6 10 4 75 

27 PRATAMA SURYA S. 8 10 7 4 73 

28 REVALINA PUTRI ZAHRANI 10 8 7 5 75 

29 REVIKA PRAYUNA KURNIA 10 10 5 6 78 

30 SALSABILLA DWI G. 8 7 8 7 75 

31 SYANINDA FEBRIANA P. 9 8 6 7 75 

32 WISNU PRATAMA PUTRA 10 4 8 6 70 

 

Lampiran 8e. Daftar Nilai Kemampuan Representasi Matematis Kelas Kontrol 
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DAFTAR NILAI KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

KELAS KONTROL 

 

NO NAMA 
SKOR NILAI 

1 2 3 4  

1 ABI MUKTI RAHARJO 8 7 10 7 80 

2 AGUS PRASETYO 6 5 8 6 63 

3 ALIF PRAMUDANA 8 4 5 8 63 

4 AMARA SEKAR MUNA 8 3 6 7 60 

5 ANGGITA PRIHATININGTIAS 9 7 7 9 80 

6 ATHIYYA SABRINAPRANITA 10 6 5 7 70 

7 AZZAHRA FRIDA APRILIA 9 7 6 6 70 

8 CHALISTA RAHMA SAPHIRA 6 5 6 5 55 

9 CLARA AVRILLIA P. 10 5 6 8 73 

10 DAVID FARREL MAHARDIKA 9 10 10 10 98 

11 DENDI MUSTOFA 6 5 7 8 65 

12 DIVA MADA BUNGA R. 8 7 9 10 85 

13 ERMA CAHYA R. 10 5 6 7 70 

14 FEBRIALIYA KHOIRUNNISA 5 4 6 6 53 

15 IRFAN MAULANA R. 9 6 7 8 75 

16 JENNY AVITA PUTRI 10 4 5 6 63 

17 LINTANG ASHILA PUTRI 10 4 7 5 65 

18 LUNA LUVINA 9 5 6 10 75 

19 MUCHAMMAD IBRA M. 8 5 7 8 70 

20 NICO AJI PANGESTU 9 10 10 8 93 

21 ORYZZA SATIVA NUR’ARSYA 10 5 3 7 63 

22 OVIN TIANA FAZHIRA 10 5 6 7 70 

23 PANDU HIMAWAN PUTRA 8 7 7 5 68 

24 PRANADITYA KESYA S. 9 7 5 5 65 

25 RAHMA ALMIRA ZAHRA 9 5 7 7 70 

26 ROSMA HABIBAH 10 7 3 6 65 

27 SITI FEBRINA RISNA PUTRI 6 3 9 10 70 

28 TIVA HERNITA AZZAHRA 8 7 8 6 73 

29 VEHA BAYU SAPUTRO 9 7 6 3 63 

30 YANUAR ARIYANTA A. 6 5 7 3 53 

31 ZAKARIA DWIPA PUTRA 8 6 6 4 60 

32 ZELDA SALSABILA R. 7 5 4 4 50 
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LAMPIRAN 9 

 

Lampiran 9a. Kisi-Kisi Angket Self Efficacy 

Lampiran 9b. Angket Self Efficacy 

Lampiran 9c. Hasil Angket Self Efficacy Kelas Eksperimen 
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Lampiran 9a. Kisi-Kisi Angket Self Efficacy 

 

KISI-KISI ANGKET SELF EFFICACY SISWA 

Sekolah  : SMPN 8 Semarang      Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Dua       Waktu   : 30 Menit 

 

 

Dimensi Indikator 
Nomor 

Butir 

Magnitude : 

Tingkat keyakinan untuk mengatasi kesukaran 

tugas sebagai persepsi atas kemampuan diri 

1. Seberapa besar minat terhadap pelajaran dan tugas 1 

2. Berpandangan optimis dalam mengerjakan tugas 2 

3. Mengembangkan kemampuan diri dalam penyelesaian masalah 3 

4. Membuat rencana dalam menyelesaikan tugas 4,5 

5. Seberapa yakin dapat menyelesaikan masalah 6 

6. Keyakinan untuk belajar sesuai jadwal 7,8 

7. Melihat tugas yang sulit sebagai tantangan 9 

8. Bertindak selektif dalam mencapai tujuannya 10 

Strength : 

Tingkat kekuatan atau kelemahan atas 

keyakinan tentang kemampuan dirinya 

1. Usaha yang dilakukan dapat meningkatkan prestasi dengan baik 11 

2. Komitemn dalam menyelesaikan tugas yang diberikan 14 

3. Percaya terhadap keunggulan yang dimiliki 15 

4. Gigih dalam menyelesaikan tugas 12, 13, 16 
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5. Berpikir positif dalam menyelesaikan tugas 17 

6. Memiliki potensi yang baik terhadap dirinya sendiri untuk 

pengembangan diri 
19, 20 

Generality : 

Menunjukkan apakah keyakinan (Efficacy) 

akan berlaku dalam berbagai macam aktivitas 

dan situasi 

1. Menyikapi situasi yang berbeda dengan baik dan berpikir positif 21 

2. Menjadikan pengalaman yang lalu sebagai jalan untuk mencapai 

kesuksesan 
22,23 

3. Suka mencari situasi baru untuk menyelesaikan masalah 24 

4. Dapat mengatasi segala situasi dengan efektif 26, 27, 28 

5. Mau mencoba tantangan baru 25, 30 

Total butir 𝟑𝟎 
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Lampiran 9b. Angket Self Efficacy 

 

ANGKET SELF EFFICACY SISWA 

Sekolah  : SMPN 8 Semarang 

Kelas/Semester : VIII/2 

Waktu   : 30 Menit 

 

Referensi : Angket self efficacy ini dirujuk dari Wihdati Martalyna (2018) 

 

Petunjuk : 

1. Tuliskan identitas diri anda pada tempat yang telah tersedia. 

2. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan teliti. Pernyataan-pernyataan tersebut 

adalah tentang pendapat anda. 

3. Untuk setiap pernyataan, silakan memberi tanda check (√) pada salah satu kolom 

berdasarkan apa yang anda rasakan dan alami. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

4. Pilihlah poin yang paling sesuai menggambarkan tingkat keyakinan terhadap 

kemampuan yang anda rasakan. 

5. Hasil angket tidak ada kaitannya dengan penilaian di kelas, sehingga kejujuran anda 

dalam mengisi setiap pernyataan akan membantu anda untuk memahami tingkat 

keyakinan terhadap kemampuan yang anda miliki. 

 

No Pernyataan 
Skala Keyakinan 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Saya sangat antusias mengikuti pelajaran di 

sekolah 

           

2.  Saya yakin dapat menyelesaikan tugas-tugas 

sekolah dengan baik 

           

3.  Saya yakin dapat mengembangkan kemampuan 

yang saya miliki saat menyelesaikan berbagai 

permasalahan dalam pelajaran 

      

 

 

     

4.  Saya mampu membuat rencana penyelesaian 

masalah dalam pelajaran 

           

Sangat 

tidak 

yakin 

Cukup 

yakin 

Sangat 

yakin 

Nama :.............................................. 

Kelas/No. Absen :............................. 

Tanda tangan : 
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5.  Saya yakin dapat melakukan rencana dan 

strategi yang telah saya pilih untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

pelajaran  

           

6.  Saya mampu memotivasi diri supaya dapat 

memecahkan suatu permasalahan dalam 

pelajaran 

           

7.  Saya tidak mampu membiasakan belajar tepat 

waktu sesuai dengan jadwal 

           

8.  Saya tetap belajar meskipun ada hal lain yang 

lebih menarik 

           

9.  Saya selalu tertantang untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang sulit 

           

10.  Saya selalu memikirkan penyelesaian masalah 

pelajaran dengan matang sebelum 

menyelesaikan permasalahan tersebut 

           

11.  Saya selalu berusaha untuk serius dalam 

mengikuti pelajaran 

           

12.  Saya selalu berkomunikasi dengan teman untuk 

mencari solusi terbaik dari maslah yang 

dihadapi dalam pelajaran 

           

13.  Saya mampu mencari berbagai sumber 

pengetahuan lain untuk menyelesaikan tugas-

tugas sekolah 

           

14.  Saya selalu menghindar melaksanakan tugas 

sekolah 

           

15.  Saya merasa percaya diri atas kemampuan yang 

saya miliki 

           

16.  Saya merasa putus asa saat bekerja 

menyelesaikan tugas sekolah 

           

17.  Saya yakin dapat menyelesaikan soal-soal sulit 

dengan baik jika saya membaca suatu soal yang 

diberikan lebih teliti 

           

18.  Jika saya menemui kesulitan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

pelajaran, saya merasa gugup sehingga tidak 

mampu berkonsntrasi 

           

19.  Jika saya menemui kesulitan dalam 

menyelesaikan suatu tugas, saya mampu untuk 

terus berusaha mencari jalan keluarnya dan tidak 

menyerah 

           

20.  Saya mampu menggunakan seluruh 

pengetahuan yang saya miliki untuk 

menyelesaikan permasalahan yang saya temui 

dalam pelajaran 

           

21.  Ketika saya menemui bentuk soal yang berbeda, 

saya mampu mencari ide lain untuk 

menyelesaikannya 
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22.  Saya selalu belajar lebih giat, jika sebelumnya 

saya memperoleh nilai yang kurang memuaskan 

           

23.  Saya yakin akan memperoleh nilai terbaik dalam 

ujian ynag akan datang 

           

24.  Saya selalu mencari cara baru dalam 

menyelesaikan soal-soal 

           

25.  Saya mampu menyelesaikan soal-soal yang 

penyelesaiannya menggunakan cara baru 

           

26.  Saya mampu menyelesaikan tugas suatu 

pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran 

lainnya 

           

27.  Saya selalu ragu saat menyelesaikan masalah 

dalam pelajaran yang sulit 

           

28.  Saya mampu mengatur diri sendiri untuk belajar 

dengan tenang di situasi apapun  

           

29.  Saya selalau ragu saat menyelesaikan soal-soal 

yang belum pernah saya temui sebelumnya 

           

30.  Saya selalu tertantang untuk belajar terlebih 

dahulu materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan mendatang 
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Lampiran 9c. Hasil Angket Self Efficacy Kelas Eksperimen 

 

HASIL ANGKET SELF EFFICACY  KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor  Kode  Skor  Kategori  

1 E-21 284 Atas  

2 E-24 254 Atas  

3 E-22 249 Atas  

4 E-11 245 Atas  

5 E-3 244 Atas  

6 E-32 232 Tengah  

7 E-17 230 Tengah  

8 E-10 223 Tengah  

9 E-29 222 Tengah  

10 E-5 220 Tengah  

11 E-18 220 Tengah  

12 E-4 217 Tengah  

13 E-1 216 Tengah  

14 E-13 213 Tengah  

15 E-28 213 Tengah  

16 E-23 208 Tengah  

17 E-6 202 Tengah  

18 E-15 201 Tengah  

19 E-26 194 Tengah  

20 E-20 192 Tengah  

21 E-14 191 Tengah  

22 E-19 191 Tengah  

23 E-16 186 Tengah  

24 E-7 185 Tengah  

25 E-12 185 Tengah  

26 E-30 181 Tengah  

27 E-27 176 Tengah  

28 E-2 174 Bawah  

29 E-31 167 Bawah   

30 E-9 166 Bawah    

31 E-25 165 Bawah  

32 E-8 151 Bawah  
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LAMPIRAN 10 

 

Lampiran 10a. Uji Hipotesis 1 

Lampiran 10b. Uji Hipotesis 2 
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Lampiran 10a. Uji Hipotesis 1 

 

Uji Hipotesis 1 (Uji Ketuntasan Klasikal) 

 Uji ketuntasan klasikal digunakan untuk mengetahui apakah presentase 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 yaitu dengan uji proporsi pihak kiri dengan taraf signifikan 5%. 

Kriteria 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

=  

28
32 − 0,745

√0,745(1 − 0,745)
32

= 1,687 

Dari perhitungan tersebut diperoleh 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,687. Nilai 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝛼 = 5% adalah 

1,64. Karena 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,687 > 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 10b. Uji Hipotesis 2 

 

Uji Hipotesis 2 (Uji perbedaan rata-rata) 

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

representasi matematis siswa dengan model POE lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa dengan model PBL. Adapun hipotesis yang diuji sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas eksperimen tidak lebih 

baik dari kelas kontrol) 

𝐻0: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa kelas eksperimen lebih baik 

dari kelas kontrol) 

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

mempunyai nilai yang lain. Derajat kebebasan (dk)= (𝑛1 + 𝑛2 − 2) = 32 + 32 − 2 = 62, 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡
1−

1

2
𝛼

= 𝑡0,975 = 1,998. 

 

 Eksperimen Kontrol 

Rata-rata 75,69 68,63 

Varian  130,028 112,823 

 

Statistika hitung berdasarkan data penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut. 

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
=

(32 − 1)130,028 + (32 − 1)112,823

32 + 32 − 2
= 121,42 

𝑠 = 11,01 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑠√
1
𝑛1

+
1

𝑛2

=
75,69 − 68,63

11,01√ 1
32 +

1
32

= 2,564 

Dari perhitungan tersebut diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,564.  

Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,564 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,998, maka 𝐻0 ditolak. Artinya rata-rata kemampuan 

representasi siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. 



297 
 

 
 

LAMPIRAN 11 

 

Lampiran 11a. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kemampuan Representasi Matematis 

Lampiran 11b. Pedoman Wawancara Kemampuan Representasi Matematis 
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Lampiran 11a. Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kemampuan Representasi Matematis 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Sekolah  : SMP Negeri 8 Semarang 

Mata pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

 

No Indikator Kemampuan Representasi Matematis Butir Soal 

1. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas 

masalah dan memfasilitasi penyelesaian 

1,2,3,4 

2. Membuat persamaan atau model matematika dari 

representasi yang diberikan 

2,3,4 

3.  Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi 

matematis 

2,3,4 

4. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi 2,3,4 

5. Menjawab soal dengan kata-kata atau teks tertulis 1 
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Lampiran 11b. Pedoman Wawancara Kemampuan Representasi Matematis 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan Wawancara 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan representasi 

matematis siswa berdasarkan klasifikasi self efficacy siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

 

B. Jenis Wawancara 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara 

yang termasuk dalam kategori wawancara mendalam dimana peneliti dibantu dengan 

instrumen pedoman wawancara, namun pertanyaan yang dilakukan lebih bersifat terbuka 

dan tidak terbatas pada apa yang ada di instrumen. 

Wawancara dilakukan sebagai berikut: 

1. Wawancara dilakukan secara face to face, yakni terjadi secara kontak langsung antara 

peneliti dan informan 

2. Wawancara dilakukan setelah terjadi kesepakatan waktu dan tempat pelaksanaan 

wawancara antara peneliti dan informan 

3. Pertanyaan yang diberikan tidak harus sama, tetapi memuat pokok permasalahan yang 

sama 

4. Apabila siswa mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan tertentu, maka siswa 

akan diberikan pertanyaan yang lebih sederhana namun memuat pokok permasalahan 

yang sama. 

 

C. Pelaksanaan 

Subjek penelitian mendapatkan pengalaman belajar dan diakhir pertemuan subjek 

penelitian diberi tes untuk mengukur kemampuan representasi matematis. Soal dikerjakan 

dalam waktu 80 menit. Setelah beberapa waktu subjek penelitian diwawancara berkaitan 

dengan pengerjaan soal tersebut dengan pertanyaan sebagai berikut. 

 

 

Indikator  Butir Soal Inti Pertanyaan Alternatif Pertanyaan 

Membuat 

gambar bangun 

geometri untuk 

memperjelas 

masalah dan 

memfasilitasi 

penyelesaian 

1,2,3,4 1. Apakah kamu dapat 

membuat gambar untuk 

membantu memahami dan 

menyelesaikan masalah 

tersebut? 

2. Jika iya, jelaskan gambar 

yang kamu buat! 

3. Jika tidak, apa yang 

menyebabkan kamu tidak 

dapat membuat gambar 

untuk membantumu 

memahami dan 

menyelesaikan masalah 

tersebut? 

1. Apakah kamu pernah 

mengerjakan soal 

seperti ini 

sebelumnya? 

2. Dapatkah kamu 

membuat gambarnya? 

3. Apakah ada kesulitan 

yang kamu alami 

dalam menggambar 

bangun tersebut? 
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Membuat 

persamaan atau 

model 

matematika dari 

representasi 

yang diberikan 

2,3,4 1. Apakah kamu dapat 

membuat persamaan atau 

model matematis dari 

permasalahan tersebut? 

2. Jika iya, jelaskan 

persamaan atau model 

matematis yang kamu buat! 

3. Jika tidak, apa yang 

menyebabkan kamu tidak 

dapat membuat persamaan 

atau model matematis dari 

masalah tersebut? 

1. Bagaimana cara kamu 

menuliskan rumus dari 

permasalahan 

tersebut? 

2. Apakah ada kesulitan 

yang kamu alami 

dalam menuliskan 

rumus tersebut? 

Penyelesaian 

masalah dengan 

melibatkan 

ekspresi 

matematis 

2,3,4 1. Apakah dalam 

menyelesaikan masalah 

tersebut kamu melibatkan 

ekspresi matematis? 

2. Jika iya, jelaskan cara kamu 

menyelesaikan masalah 

tersebut dengan melibatkan 

ekspresi matematis? 

3. Jika tidak, apa yang 

menyebabkan kamu tidak 

dapat melibatkan ekspresi 

matematis dalam 

menyelesaikan masalah 

tersebut? 

1. Bagaimana cara kamu 

menyelesaikan 

masalah dengan 

menggunakan simbol-

simbol matematika? 

2. Apakah ada kesulitan 

yang kamu alami 

dalam menyelesaikan 

masalah dengan 

menggunakan simbol-

simbol matematika? 

Menuliskan 

interpretasi dari 

suatu 

representasi 

2,3,4 1. Apakah kamu dapat 

menarik kesimpulan dari 

solusi masalah tersebut? 

2. Jika iya, kesimpulan apa 

yang kamu peroleh dari 

solusi masalah tersebut? 

3. Jika tidak, apa yang 

menyebabkan kamu tidak 

dapat menarik kesimpulan 

dari solusi masalah 

tersebut? 

1. Bagaimana cara kamu 

menuliskan 

kesimpulan dari 

permasalahan 

tersebut? 

2. Apakah ada kesulitan 

yang kamu alami 

dalam menyimpulkan 

dari permasalahan 

tersebut? 

Menjawab soal 

dengan kata-

kata atau teks 

tertulis 

1 1. Apakah kamu memahami 

masalah tersebut? 

2. Jika iya, apa yang kamu 

pahami pada masalah 

tersebut? 

3. Jika tidak, apa yang 

menyebabkan kamu tidak 

memahami masalah 

tersebut? 

 

1. Apakah ada kesulitan 

yang kamu alami 

dalam menentukan 

definisi dari masing-

masing unsur pada 

lingkaran? 
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LAMPIRAN 12 

 

Lampiran 12a. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

Lampiran 12b. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

Lampiran 12c. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 3 

Lampiran 12d. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Eksperimen Pertemuan 4 

Lampiran 12e. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 1 

Lampiran 12f. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 2 

Lampiran 12g. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 3 

Lampiran 12h. Lembar Pengamatan Siswa Kelas Kontrol Pertemuan 4 
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Lampiran 12a. 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 12b. 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    √ 
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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 12c. 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 12d. 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 12e. 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 12f. 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 12g. 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 12h. 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 13a. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 1 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN POE 

(Predict, Observe, Explain) 

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 dan 

menanyakan  kabar  siswa 

    √ 

2 Guru mengecek kehadiran siswa     √ 

3 
Guru mempersiapkan alat dan media pembelajaran       √ 

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 

Tahap Predict 

7 
Guru memberikan apersepsi terkait materi yang 

akan dibahas. 

   √  

8 
Guru memberikan permasalahan yang terkait 

dengan materi yang dipelajari 

    √ 

9 Guru membagikan LKS     √ 

Tahap Observe 

10 
Guru meminta siswa berdiskusi kelompok 

mengerjakan LKS 

   √  

11 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan prediksi   

    √ 
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12 
Guru berkeliling memantau jalannya diskusi 

kelompok 

   √  

13 Guru membantu siswa apabila mengalami kesulitan    √  

Tahap Explain 

14 
Guru meminta perwakilan kelompok untuk maju ke 

depan mempresentasikan hasil diskusi 

    √ 

15 

Guru memberikan kesempatan kelompok yang lain 

untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada 

kelompok yang maju 

  √   

16 
Guru mengkonfirmasi jawaban dari kelompok yang 

maju 

   √  

III. Kegiatan Penutup 

17 Guru memberikan soal kuis kepada siswa    √  

18 
Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

   √  

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% 

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 13b. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 2 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN POE 

(Predict, Observe, Explain) 

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 

IV. Kegiatan Awal 

1 
Guru membuka pelajaran  dengan  salam dan 

menanyakan  kabar  siswa 

    √ 

2 Guru mengecek kehadiran siswa    √  

3 
Guru mempersiapkan alat dan media pembelajaran      √  

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   √   

V. Kegiatan Inti 

Tahap Predict 

7 
Guru memberikan apersepsi terkait materi yang 

akan dibahas. 

  √   

8 
Guru memberikan permasalahan yang terkait 

dengan materi yang dipelajari 

    √ 

9 Guru membagikan LKS     √ 

Tahap Observe 

10 
Guru meminta siswa berdiskusi kelompok 

mengerjakan LKS 

    √ 

11 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan prediksi   

    √ 
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12 
Guru berkeliling memantau jalannya diskusi 

kelompok 

  √   

13 Guru membantu siswa apabila mengalami kesulitan   √   

Tahap Explain 

14 
Guru meminta perwakilan kelompok untuk maju ke 

depan mempresentasikan hasil diskusi 

    √ 

15 

Guru memberikan kesempatan kelompok yang lain 

untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada 

kelompok yang maju 

   √  

16 
Guru mengkonfirmasi jawaban dari kelompok yang 

maju 

    √ 

VI. Kegiatan Penutup 

17 Guru memberikan soal kuis kepada siswa     √ 

18 
Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

   √  

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% 

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 13c. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 3 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN POE 

(Predict, Observe, Explain) 

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 

VII. Kegiatan Awal 

1 
Guru membuka pelajaran  dengan  salam dan 

menanyakan  kabar  siswa 

    √ 

2 Guru mengecek kehadiran siswa   √   

3 
Guru mempersiapkan alat dan media pembelajaran       √ 

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   √   

VIII. Kegiatan Inti 

Tahap Predict 

7 
Guru memberikan apersepsi terkait materi yang 

akan dibahas. 

  √   

8 
Guru memberikan permasalahan yang terkait 

dengan materi yang dipelajari 

    √ 

9 Guru membagikan LKS     √ 

Tahap Observe 

10 
Guru meminta siswa berdiskusi kelompok 

mengerjakan LKS 

    √ 

11 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan prediksi   

    √ 
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12 
Guru berkeliling memantau jalannya diskusi 

kelompok 

   √  

13 Guru membantu siswa apabila mengalami kesulitan    √  

Tahap Explain 

14 
Guru meminta perwakilan kelompok untuk maju ke 

depan mempresentasikan hasil diskusi 

    √ 

15 

Guru memberikan kesempatan kelompok yang lain 

untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada 

kelompok yang maju 

  √   

16 
Guru mengkonfirmasi jawaban dari kelompok yang 

maju 

  √   

IX. Kegiatan Penutup 

17 Guru memberikan soal kuis kepada siswa     √ 

18 
Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

   √  

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% 

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 13d. Lembar Pengamatan Guru Kelas Eksperimen Pertemuan 4 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN POE 

(Predict, Observe, Explain) 

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 dan 

menanyakan  kabar  siswa 

    √ 

2 Guru mengecek kehadiran siswa    √  

3 
Guru mempersiapkan alat dan media pembelajaran      √  

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 

Tahap Predict 

7 
Guru memberikan apersepsi terkait materi yang 

akan dibahas. 

  √   

8 
Guru memberikan permasalahan yang terkait 

dengan materi yang dipelajari 

    √ 

9 Guru membagikan LKS     √ 

Tahap Observe 

10 
Guru meminta siswa berdiskusi kelompok 

mengerjakan LKS 

    √ 

11 
Guru memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan prediksi   

    √ 
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12 
Guru berkeliling memantau jalannya diskusi 

kelompok 

  √   

13 Guru membantu siswa apabila mengalami kesulitan   √   

Tahap Explain 

14 
Guru meminta perwakilan kelompok untuk maju ke 

depan mempresentasikan hasil diskusi 

    √ 

15 

Guru memberikan kesempatan kelompok yang lain 

untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada 

kelompok yang maju 

   √  

16 
Guru mengkonfirmasi jawaban dari kelompok yang 

maju 

    √ 

III. Kegiatan Penutup 

17 Guru memberikan soal kuis kepada siswa     √ 

18 
Guru membimbing siswa menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari 

   √  

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% 

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 13e. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 1 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN PBL 

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 

10 
Guru membantu siswa membagi tugas dalam 

kelompok 

   √  

11 
Guru membantu siswa memahami peran masing 

masing siswa dalam kelompok. 

   √  

Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 
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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     √ 

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 13f. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 2 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN PBL 

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 

IV. 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     √ 

V. 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 

10 
Guru membantu siswa membagi tugas dalam 

kelompok 

  √   

11 
Guru membantu siswa memahami peran masing 

masing siswa dalam kelompok. 

  √   

Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 
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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 

   √  

VI. 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     √ 

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 

 

 

 



331 
 

 
 

Lampiran 13g. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 3 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN PBL 

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 

VII. 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     √ 

VIII. 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 

10 
Guru membantu siswa membagi tugas dalam 

kelompok 

  √   

11 
Guru membantu siswa memahami peran masing 

masing siswa dalam kelompok. 

  √   

Membimbing Penyelidikan Individual atau Kelompok 
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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 

   √  

IX. 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     √ 

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 
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Lampiran 13h. Lembar Pengamatan Guru Kelas Kontrol Pertemuan 4 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU MODEL PEMBELAJARAN PBL 

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 

X. 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   √   

XI. 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 

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    √  
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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 

   √  

XII. 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     √ 

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 14 

 

Lampiran 14a. Lembar Validasi RPP Kelas Eksperimen 

Lampiran 14b. Lembar Validasi RPP Kelas Kontrol 
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Lampiran 14a. 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 model POE. 

 

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 POE. 

   √ 

5. Kesesuaian uraian aktivitas pembelajaran 

dengan langkah-langkah pendekatan saintifik.  

   √ 

6. Kelengkapan instrument 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,  Februari 2020 

Validator 
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Lampiran 14b. 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 instrument 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,  Februari 2020 

Validator 
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