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ABSTRAK 

Meilon, Beny. 2019. “Analisis Kemampuan Representasi Matematis 

Berdasarkan Aktivitas Belajar Siswa pada Model Pembelajaran PBL 

Berbantuan Hands on Activity”. Tesis. Program Studi Pendidikan 

Matematika. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Dr. Scolastika Mariani, M. Si., Pembimbing II Dr. Isnarto, M. Si. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Representasi Matematis, Problem based Learning, 

Hands On Activity, Aktivitas Belajar 

 

 Representasi Matematis merupakan aspek penting dalam pembelajaran 

matematika. Problem based learning, salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis dan aktivitas 

belajar siswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menguji dan menganalisis 

keefektifan pembelajaran PBL berbantuan hands on activity terhadap kemampuan 

representasi matematis siswa, (2) mendeskripsikan kemampuan representasi 

matematis siswa berdasarkan aktivitas belajar.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian mixed method dengan 

concurrent embedded design. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif 

berjalan beriringan dimana penelitian kuantitatif sebagai metode primer. 

Pengumpulan data kuantitatif menggunakan tes kemampuan representasi 

matematis, sedangkan pengumpulan data kualitatif menggunakan observasi, tes 

kemampuan representasi matematis dan wawancara. Subjek penelitiannya adalah 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Wonotunggal.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBL berbantuan hands on activity 

efektif terhadap kemampuan representasi matematis siswa yang ditandai dengan 

kelas dengan pembelajaran PBL berbantuan hands on activity mencapai tuntas 

rata-rata, dan tuntas klasikal mencapai lebih dari 75%. Uji beda rata-rata 

menunjukkan kemampuan representasi matematis kelas dengan pembelajaran 

PBL berbantuan hands on activity lebih baik dari kelas dengan pembelajaran 

metode ekspositori. Subyek yang memiliki aktivitas tinggi dan sedang sudah 

mampu memenuhi semua indikator kemampuan representasi matematis. Subyek 

yang memiliki aktivitas kurang belum mampu memenuhi indikator kemampuan 

representasi matematis. Indikator yang belum dipenuhi yaitu representasi simbolik 

dan verbal. 
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ABSTRACT 

Meilon, B. 2019. “Analysis of Mathematical Representation Ability Based on 

Student Learning Activities in PBL Learning Models Assisted by Hands on 

Activity”. Tesis. Master Degree Program of mathematics Education. 

Postgraduate. Semarang State University. Supervisor I Dr. Scolastika 

Mariani, M. Si, Supervisor II Dr. Isnarto, M. Si.. 

 

Keywords: Mathematical Representation Ability, Problem Based Learning, 

Hands on Activity, Learning Activity 

 Mathematical representation is an important aspect in learning 

mathematics. Problem based learning, one of the learning models that can be 

applied to improve the ability of mathematical representation and student learning 

activities. The objectives of this study were (1) to test and analyze the 

effectiveness of PBL learning assisted by hands on activity on students 

'mathematical representation abilities, (2) to describe the ability of students' 

mathematical representation based on learning activities.  

This research uses mixed method research with concurrent embedded 

design. Quantitative research and qualitative research go hand in hand with 

quantitative research as the primary method. The collection of quantitative data 

using mathematical representation ability tests, while the qualitative data 

collection using observation, mathematical representation ability tests and 

interviews The research subjects were class X students of SMA 1 Wonotunggal.  

The results show that PBL learning assisted by hands on activity is 

effective on students mathematical representation ability showed class with PBL 

learning assisted by hands on activity achieves an average,  and complete classics 

reaching more than 75%. The mean difference test shows the students' 

mathematical representation of classes with PBL learning assisted hands on 

activity better than classes with expository learning methods. Subjects who have 

high and moderate activities are able to fulfill all indicators of mathematical 

representation ability. Subjects who have less activity have not been able to meet 

the indicators of mathematical representation ability. Indicators that have not been 

fulfilled are symbolic and verbal representations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Matematika mempunyai peran penting dalam memajukan daya pikir manusia. 

Oleh karena itu, mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Kompetensi itu diperlukan agar peserta didik dapat 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 

untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, dan kompetitif 

(BSNP, 2006). 

 BSNP (2006) menjelaskan tujuan dari pembelajaran matematika 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) Memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

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

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; (3) 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh; (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; (5) 
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Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 NCTM (2000) juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran 

matematika, diantaranya adalah mengembangkan kemampuan: (1) 

komunikasi matematis, (2) penalaran matematis, (3) pemecahan masalah 

matematis, (4) koneksi matematis, dan (5)representasi matematis. Sejalan 

dengan tujuan pembelajaran matematika tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa 

untuk memahami suatu konsep matematika dan menyelesaikan masalah 

matematika dibutuhkan suatu kemampuan yang dapat mengungkapkan 

gagasan-gagasan atau ide-ide matematika dalam mencari solusi yang 

berkaitan dengan masalah matematika yang dihadapi. Kemampuan yang 

dimaksud adalah kemampuan representasi matematik.  

 NCTM (2000) menjelaskan bahwa representasi diperlukan siswa 

untuk memahami konsep-konsep matematika dan hubungan antar konsep 

matematika. Representasi memungkinkan siswa untuk mengkomunikasikan 

pendekatan matematika, argumen, dan pemahaman kepada dirinya sendiri dan 

kepada orang lain. Representasi juga memungkinkan siswa untuk mengenali 

koneksi antara konsep-konsep terkait dan menerapkan matematika untuk 

masalah realistis melalui permodelan. NCTM juga menjelaskan tentang 

standar kemampuan representasi untuk program pembelajaran siswa pra-

taman kanak-kanak sampai kelas 12. Standar kemampuan representasi 

matematik tersebut memungkinkan siswa untuk: (1) menciptakan dan 
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menggunakan representasi untuk mengorganisasikan, mencatat  dan  

mengkomunikasikan  ide-ide  matematik;  (2)  memilih, mengaplikasikan dan 

menterjemahkan representasi matematik untuk memecahkan masalah,  dan  

(3)  menggunakan  representasi  untuk  memodelkan  dan 

menginterpretasikan fenomena fisik, sosial dan matematik. 

 Representasi matematis memiliki peran penting dalam pembelajaran 

matematika. Seperti yang dinyatakan Chapman (2010:289) bahwa peran 

representasi dalam pembelajaran matematika adalah sebagai cara berpikir, 

cara merekam dan cara mengkomunikasikan secara matematis. Pencantuman 

representasi sebagai komponen standar proses cukup beralasan, karena untuk 

berpikir matematis dan mengkomunikasikan ide-ide matematika, seseorang 

perlu merepresentasikannya dalam berbagai cara berupa simbol tertulis, 

gambar (model) atapun objek lainnya. 

 Setiap  siswa  mempunyai  cara  yang  berbeda  untuk  mengkontruksi  

pengetahuannya.  Dalam  hal  ini,  sangat  memungkinkan  bagi  siswa  untuk  

mencoba  berbagai macam representasi dalam memahami suatu konsep 

(Flores et al, 2015). Selain  itu representasi  juga  berperan  dalam  proses  

penyelesaian  masalah  matematis.  Sebagaimana dinyatakan  Brenner  bahwa  

proses  pemecahan  masalah  yang  sukses  bergantung kepada  keterampilan  

merepresentasi  masalah  seperti  mengkonstruksi  dan menggunakan  

representasi  matematik  di  dalam  kata-kata,  grafik,  tabel,  dan persamaan-

persamaan, penyelesaian dan manipulasi simbol (Neria & Amit, 2004: 409).  
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 Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan 

menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Permendiknas 

RI No. 41, 2007: 6). Apabila dicermati apa yang dikemukakan dalam Permen 

tersebut menunjukkan bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran 

merupakan suatu keharusan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar 

yang didesain guru harus berorientasi pada aktivitas siswa. 

 Mengembangkan kemampuan matematik siswa, lingkungan belajar 

harus diatur sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dalam 

banyak kegiatan matematika yang bermanfaat (Henningsen & Stein, 1997). 

Peran guru sangat berharga dalam merancang sebuah proses pembelajaran 

yang bisa membimbing siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya agar 

representasi yang dihasilkan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh guru 

serta mampu mengkondisikan siswa agar aktif dalam belajar matematika. 

Peranan guru dalam melibatkan keaktifan siswa bisa membantu memahami 

materi yang masih dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Salah satu materi 

pelajaran matematika yang dianggap sulit oleh siswa disekolah adalah 

geometri dimensi tiga. Penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa siswa 

SMA pun memiliki pengetahuan atau pengalaman yang sedikit sekali 

mengenai sifat-sifat bangun ruang geometri (Jiang, 2008). Kesulitan materi 

geometri dimensi tiga tidak hanya dialami para siswa tetapi juga guru dalam 
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mengajarkanya. Tanpa alat peraga sulit merangsang daya visualisasi siswa, 

sementara siswa untuk memahami dan memvisualisasikan apa yang 

diterangkan guru merupakan hal yang tidak mudah.  

 Salah satu upaya untuk mengembangkan kemampuan representasi 

siswa adalah dengan memperbaiki proses pembelajaran. Pembelajaran 

matematika tidak hanya menyampaikan informasi, menunjukkan formula, dan 

menuntut prosedur pemrosesan masalah, tetapi guru bertindak sebagai 

mediator dan fasilitator dan menciptakan pembelajaran yang kondusif 

sehingga siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri 

(Kusmaryono et al., 2016). Proses pembelajaran dapat diperbaiki dengan 

menggunakan model- model pembelajaran yang direkomendasikan para ahli 

dan peneliti. Model pembelajaran yang dapat digunakan adalah problem 

based learning. 

 Pada pembelajaran problem based learning, siswa dihadapkan pada 

berbagai masalah yang menantang sehingga dapat menghadirkan kegiatan 

berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah matematika secara kooperatif 

dalam kelompok kecil dan mengemukakan kembali ide matematika dalam 

pemahaman baru. Melalui situasi masalah yang dimunculkan, para siswa 

dapat memahami masalah, merencanakan penyelesaianya menurut tingkat 

berpikir dan pengalaman belajar sebelumnya, kemudian melaksanakan 

langkah-langkah penyelesaian serta memeriksa kembali hasil-hasil yang 

didapat.  
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 Melalui problem based learning siswa diharapkan akan berfokus pada 

kegiatan pemecahan masalah. Ketika siswa memecahkan masalah, siswa 

mencari solusi yang tepat dari masalah tersebut dengan caranya sendiri (Ali, 

2010; Arslan, 2010; Caballero, Blanco & Guerrero 2011; Ahghar, 2012). 

Kegiatan pemecahan matematis tersebut memberikan kesempatan yang luas 

kepada para siswa untuk dapat mencari hubungan, menganalisis pola, 

menemukan metode yang sesuai atau tidak sesuai, menguji hasil, menilai dan 

mengkritisi pemikiran temanya, sehingga pelibatan diri dalam proses 

pembelajaran matematika dapat dicapai dengan optimal. 

 Kegiatan siswa dalam pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

berlangsung optimal manakala dilengkapi dengan hands on activity siswa. 

Kartono (2011: 23) menyatakan bahwa hands on activity dirancang untuk 

melibatkan  anak  dalam  menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan 

menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat 

kesimpulan sendiri. Meilon ( 2015) melalui hands on activity aktivitas belajar 

siswa akan meningkat. Siswa memperoleh pengetahuan tersebut secara 

langsung melalui pengalaman sendiri. Setiap  siswa  mempunyai  kesempatan  

untuk  menghadirkan  representasinya sendiri, sehingga kemampuan 

representasi siswa dapat berkembang.  

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah yang muncul sebagai berikut. 
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1. Kemampuan representasi matematis siswa sebagai salah satu cara untuk 

memecahkan masalah matematika masih tergolong rendah. 

2. Belum teridentifikasi kemampuan representasi matematis siswa kelas X 

SMA N 1 Wonotunggal dalam pemecahan masalah matematika 

3. Pemilihan  model  pembelajaran  yang  tepat  diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

1.3. Cakupan Masalah 

Keberhasilan penelitian tidak terletak pada luasnya masalah melainkan pada 

kedalamannya, untuk mencapai hal tersebut maka perlu ditetapkan cakupan 

masalah penelitian. Cakupan masalah penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan di kelas X SMA N 1 Wonotunggal tahun pelajaran 

2015/2016 semester 2 materi geometri. 

2. Penelitian ini menerapkan dan menguji keefektifan pembelajaran dengan 

model pembelajaran model PBL berbantuan hand on activity sebagai 

tindakan untuk mengatasi permasalahan di kondisi awal. 

3. Penelitian ini menganalisis serta mendeskripsikan kemampuan 

representasi matematis siswa kelas X SMA N 1 Wonotunggal pada 

materi geometri. 

1.4. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan berbagai macam masalah yang termuat di dalamnya, 

dalam penelitian ini permasalahan secara umum dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 
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1. Apakah pembelajaran model PBL berbantuan hand on activity efektif 

terhadap kemampuan representasi matematis siswa? 

2. Bagaimana analisis kemampuan representasi matematis berdasarkan 

aktivitas belajar siswa? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Menguji dan menganalisis keefektifan pembelajaran model PBL 

berbantuan hand on activity terhadap kemampuan representasi matematis 

siswa. 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan representasi matematis berdasarkan 

aktivitas belajar siswa. 

1.6. Penegasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan arti dan menghindari penafsiran yang salah 

pada istilah yang digunakan dalam judul dan rumusan masalah, maka 

diperlukan penjelasan dalam penegasan istilah sebagai berikut. 

1. Analisis 

Analisis menurut Bogdan & Biklen (1998: 157) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Penelitian ini memuat serangkaian kegiatan untuk 

menganalisis representasi matematis berdasarkan berdasarkan aktivitas 
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belajar siswa pada model pembelajaran problem based learning 

berbantuan hand on activity. 

2. Kemampuan Representasi Matematis 

Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk 

menyatakan sesuatu dalam bentuk tertentu yang terdiri dari representasi 

visual berupa gambar, representasi simbolik berupa persamaan atau     

ekspresi matematis, representasi verbal berupa kata-kata atau teks 

tertulis. Kemampuan representasi matematis untuk mendorong siswa 

menemukan dan membuat alat atau cara berpikir dalam 

mengkomunikasikan ide/gagasan matematika. 

3. Problem Based Learning 

Problem based learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dan memberdayakan siswa untuk melakukan penyelidikan, 

mengitegrasikan  teori  dan  praktek,  menerapkan  pengetahuan  dan 

keterampilan untuk mengembangkan suatu solusi yang tepat bagi 

masalah. Langkah-langkah/fase pembelajarannya yaitu: (1) Orientasikan 

siswa pada masalah; (2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar; (3) 

Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok; (4) 

Mengembangkan danmenyajikan hasil karya; dan (5) Menganalisis dan 

mengevaluasi prosespemecahan masalah. 

4. Aktivitas Belajar siswa 

Aktivitas siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama 

proses belajar mengajar. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah 
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kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti bertanya, 

mengajukan  pendapat,  mengerjakan  tugas–tugas,  dapat  menjawab 

pertanyaan guru dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan. 

5. Hands On Activity 

Hands on activity adalah aktivitas yang berpusat pada bahan dan kegiatan 

manipulatif yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan 

psikomotor. Hands on activity dirancang untuk melibatkan siswa dalam 

menggali informasi, bertanya, beraktifitas, menemukan dan 

mengumpulkan data, menganalisis serta membuat kesimpulan sendiri. 

Langkah-langkah/ fase hands on activity yaitu: (1) Menggali informasi 

dan beraktifitas; (2) mengumpulkan data; (3) menganalis data; (4) 

membuat kesimpulan sendiri; (5) mengaplikasikan konsep; dan (6) 

melakukan refleksi. 

6. Efektif  

 Keefektifan pembelajaran pada penelitian ini meliputi: (1) 

Kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model 

PBL berbantuan hands on activity mencapai ketuntasan belajar, yaitu 

rata-rata skor kemampuan representasi matematis siswa lebih dari atau 

sama dengan batas minimal yaitu 75 dan proporsi siswa yang mencapai 

batas minimal tersebut lebih dari atau sama dengan 75%. (2) 

Kemampuan representasi matematis pada pembelajaran model PBL 
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berbantuan hands on activity lebih dari kemampuan representasi 

matematis siswa pada pembelajaran ekspositori. 

1.7  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan kontribusi pemahaman tentang kemampuan representasi 

matematika dalam pembelajaran materi geometri kelas X. 

2. Hasil penelitian ini menjadi suatu kajian ilmiah untuk mengembangkan 

teori dan konsep yang berkaitan dengan representasi matematika 

berdasarkan aktivitas belajar siswa. 

1.7.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi siswa dapat mengenal bentuk-bentuk representasi dan terbiasa 

memanfaatkannya dalam pemecahan masalah matematika 

2. Bagi guru dapat memperoleh referensi sekaligus motivasi untuk 

mengorganisasikan pembelajaran matematika yang meningkatkan 

aktivitas belajar siswa, keterampilan dan kemampuan representasi 

matematika. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk melakukan inovasi dan pengembangan pembelajaran 

matematika serta meningkatkan kualitas sistem pembelajaran 

matematika di sekolah. 



12 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1. LANDASAN TEORI 

Beberapa kajian pustaka yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

2.1.1. Belajar dan Pembelajaran 

 Dunia pendidikan tentunya tidak bisa lepas dari istilah belajar dan 

pembelajaran. Belajar (learning) adalah proses multisegi yang biasanya dianggap 

sesuatu yang biasa saja oleh individu sampai mereka mengalami kesulitan saat 

menghadapi tugas yang kompleks. Akan tetapi kapasitas belajar adalah 

karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Hanya manusia 

yang memiliki otak yang berkembang baik untuk digunakan melakukan tindakan 

yang memiliki tujuan. Di antara kemampuan itu adalah mengidentifikasi objek, 

merancang tujuan, menyusun rencana, mengorganisasikan sumber daya, dan 

memonitor konsekuensi (Golberg dalam Gredler, 2011: 2). Belajar pada 

hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di 

sekitar individu siswa. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan 

kepada pencapaian tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang 

diciptakan guru. belajar yang sebenarnya adalah membuat anak – anak melihat 

masalah – masalah yang sebenarnya, masalah – masalah yang nyata.  Belajar yang 

sebenarnya terjadi ketika mereka tanggap pada situasi – situasi yang mereka 

anggap sebagai masalah dan mereka merasa peduli dengan masalah – masalah di 
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sekitar mereka (Rogers, 1969: 9). Belajar yang sebenarnya membutuhkan situasi 

yang dianggap nyata oleh anak – anak dengan masalah yang berarti di mana 

masalah – masalah tersebut membutuhkan keberadaan mereka untuk 

menyelesaikan masalah – masalah tersebut.  Hal – hal seperti ini membuat mereka 

belajar untuk peduli dengan masalah – masalah yang ada di sekitar mereka dan 

berusaha membantu untuk menyelesaikannya. 

 Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang 

tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan 

sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman 

hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran pada hakikatnya adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan 

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan 

yang diharapkan (Trianto, 2009:17). Dari makna tersebut jelas bahwa 

pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, di mana 

antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju 

pada suatu target yang telah ditetapkan. 

Hal senada diungkapkan oleh Rusman (2010:134) bahwa pembelajaran 

pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, baik 

interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Hamalik 

(2002:57) juga menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan proses yang 

saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut 
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Watkins et al (2002: 4) bahwa pembelajaran merupakan suatu aktifitas konstruksi 

yang ditangani oleh orang lain dan didorong/difasilitasi oleh lembaga pendidikan.  

Penting dalam sebuah pembelajaran adanya variasi. Kita mengetahui 

bahwa belajar berbeda dengan mengajar, tetapi karena situasi pedagogis 

bercirikan manajemen variasi bagi siswa maka secara singkat kita akan fokus pada 

pengajaran. Akibatnya, seorang siswa dikatakan pelajar yang efisien apabila 

mereka dapat menciptakan variasi dalam belajar sesuai dengan tujuannya dalam 

belajar. Siswa yang belajar dengan bantuan guru maupun belajar sendiri, pusat 

dari proses manajemen variasi adalah kesadaran adanya aliran antara pengalaman 

internal dan eksternal. Kita belajar melalui asimilasi materi pembelajaran. Ketika 

ada informasi dari luar yang masuk ke seseorang, materi pembelajaran tersebut 

dibayangkan sebagai pengalaman dari luar. Kita belajar melalui perbandingan 

antara pengalaman luar dengan pengalaman internal terbaru yang kita bawa untuk 

menanggung materi pembelajaran tersebut. Pengalaman internal adalah 

pengetahuan dan pengalaman utama yang relevan (Moon, 2004: 30).  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam 

pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan diantara 

pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan 

untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat - sifat yang 

dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Matematika 

dipelajari dan dikembangkan untuk melengkapi siswa dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif (dewi et al., 2015). Siswa 
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diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau 

menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, atau tabel-tabel 

dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal 

cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. 

2.1.2. Teori Belajar  

Teori belajar adalah teori yang mempelajari perkembangan intelektual 

(mental) siswa, yang di dalamnya terdiri atas dua hal yaitu 1) uraian tentang apa 

yang terjadi & diharapkan terjadi pada intelektual anak dan 2) uraian tentang 

kegiatan intelektual anak mengenai hal-hal yang bisa dipikirkan pada usia tertentu 

(Suherman, 2003: 27). Seperti yang diungkapkan Orton (2006:2) bahwa teori 

belajar harus mendukung tingkah laku siswa dalam lingkungan belajar. 

Dalam bukunya Learning and Instruction, Gredler (2011: 11) menuliskan 

bahwa peran teori belajar berbeda dengan filsafat dan model pengajaran. Teori 

menyatakan asumsi dasar tentang aspek-aspek kunci dari proses belajar dan 

mendefinisikan istilah-istilah utama. Informasi ini menghasilkan prinsip spesifik 

dalam bentuk hipotesis. Hipotesis ini diuji di laboratorium dan dunia nyata. Lebih 

lanjut Gredler menyatakan fungsi umum teori belajar adalah : (1) Sebagai 

kerangka riset. Fungsi ini terkait dengan syarat bahwa teori harus memuat prinsip 

yang dapat diuji; teori yang baik akan diterjemahkan ke dalam desain riset yang 

konkret (Brofenbrenner dalam Gredler, 1993). Mengumpulkan data tanpa 

kerangka organisasi hanya akan menghasilkan empirisme tanpa makna. Pemikiran 

yang tidak bermakna sama sekali tidak akan membantu. (2) Memberikan 

kerangka penataan informasi yang spesifik. (3) Mengungkapkan kompleksitas dan 
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kekaburan suatu kejadian. (4) Teori mungkin melahirkan wawasan baru tentang 

situasi sehingga prinsip atau teori sebelumnya perlu diperbaiki, seperti 

diindikasikan dalam analisis belajar dari model oleh Bandura. (5) Bertindak 

sebagai penjelasan kerja dari suatu peristiwa.  

2.1.2.1 Teori Belajar Vigotsky 

Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Trianto (2007) berpendapat bahwa 

siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa 

sendiri melalui bahasa. Teori Vygotsky ini, lebih menekankan pada aspek sosial 

dari pembelajaran. Penafsiran terkini terhadap ide-ide Vygotsky adalah siswa 

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

bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. 

Trianto (2007), Vygotsky menyatakan terdapat empat pinsip kunci dari teori 

Vygotsky, yaitu (1) penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran (the 

sociocultural nature of learning), (2) zona perkembangan terdekat (zone of 

proximal development), (3) pemagangan kognitif (cognitive apprenticenship), dan 

(4) perancah (scaffolding). Pada prinsip pertama, Vygotsky menekankan 

pentingnya interaksi sosial dengan orang lain (orang dewasa dan teman sebaya 

yang lebih mampu) dalam proses pembelajaran. Prinsip kedua dari Vygotsky 

adalah ide bahwa siswa belajar paling baik apabila berada dalam zona 

perkembangan terdekat (ZPD) mereka, yaitu tingkat perkembangan sedikit di atas 

tingkat perkembangan anak saat ini. Prinsip ketiga dari teori Vygotsky adalah 

menekankan pada kedua-duanya, hakikat sosial dari belajar dan zona 

perkembangan. Siswa dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan melalui 

bimbingan dari teman sebaya atau pakar. Prinsip keempat, Vygotsky 
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memunculkan konsep scaffolding, yaitu memberikan sejumlah besar bantuan 

kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi 

bantuan tersebut, selanjutnya memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat 

melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa bimbingan atau petunjuk, 

peringatan, dorongan, ataupun yang lainnya. 

Keterkaitan teori belajar Vygotsky dalam penelitian ini adalah adanya 

scaffolding dari guru berupa pertanyaan-pertanyaan metakognitif untuk membantu 

siswa menemukan jalan dan arah yang tepat untuk memecahkan masalah serta 

pertanyaan-pertanyaan yang baik yang mampu merangsang siswa untuk 

mengaitkan pengetahuan lamanya untuk memahami, merencakan strategi yang 

tepat pada proses pemecahan masalah serta membangun pengetahuan baru dari 

pemecahan masalah. 

2..1.1. 2.1.2.2 Teori Belajar Ausubel 

Ausubel sebagaimana dikutip oleh Dahar (1998), belajar bermakna terjadi 

jika suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan 

yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang, selanjutnya bila tidak ada usaha 

yang dilakukan untuk mengasimilasikan pengertian baru pada konsep relevan 

yang sudah ada dalam struktur kognitif, maka akan terjadi belajar hafalan. 

Ausubel juga menyebutkan bahwa proses belajar tersebut terdiri dari dua proses 

yaitu proses penerimaan dan proses penemuan.  

Teori belajar Ausubel menekankan pentingnya siswa mengasosiasi 

pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam pengertian yang telah 
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dipunyai. Terdapat empat prinsip dalam menerapkan teori belajar bermakna 

Ausubel, yaitu pengaturan awal, definisi progresif, belajar subordinat, dan 

penyesuaian integratif. Berikut penjelasan keempat prinsip tersebut. 

1. Pengaturan Awal, dalam hal ini hal yang perlu dilakukan adalah mengarahkan 

dan membantu mengingat kembali. Kegiatan mengingat kembali materi 

sebelumnya untuk mengaitkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan 

konsep baru yang akan diberikan guru. 

2. Diferensiasi Progresif, dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menyusun 

konsep dengan mengajarkan konsep-konsep tersebut dari inklusif kemudian 

kurang inklusif dan yang paling inklusif.  

3. Belajar Subordinat, dalam hal ini terjadi apabila konsep-konsep tersebut telah 

dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang 

lebih luas dan lebih inklusif.  

4. Penyesuaian Integratif, dalam hal ini materi disusun sedemikian rupa hingga 

menggerakkan hirarki konseptual yaitu ke atas dan ke bawah.  

Sejalan dengan empat prinsip di atas, mengaitkan pengetahuan yang telah 

dimiliki siswa untuk belajar sesuatu yang baru sangat penting. Belajar tidak hanya 

sebagai proses penghafalan rumus melainkan suatu kegiatan bermakna dimana 

siswa dapat membagun pengetahuannya. Hal ini sejalan dengan pembelajaran 

berbasis masalah, dalam pembelajaran ini siswa diberikan kesempatan 

membangun pengetahuan baru melalui pemecahan masalah. Proses pemecahan 

masalah tidak lepas dari penggunaan pengetahuan sebelumnya untuk memahami 

masalah hingga menemukan solusi yang tepat. Masalah yang diberikan juga tidak 
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dapat diselesaikan dengan cara seperti biasa, tidak hanya dengan penghafalan 

langkah-langkah pemecahan masalah namun diperlukan suatu proses berpikir 

tingkat tinggi. 

Teori Belajar Ausubel mendukung penggunaan model PBL karena dalam 

PBL menggunakan tingkat belajar tertinggi yaitu pemecahan masalah dimana 

siswa diberikan stimulus berupa permasalahan yang harus dipecahkan dengan 

berpikir kreatif mencari alternatif-alternatif jawaban dengan mengkombinasikan 

aturan-aturan yang telah dimilikinya. Siswa juga mendapatkan manfaat sebagai 

objek tak langsung berupa kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, 

belajar mandiri serta bersikap positif terhadap matematika. 

2.1.3. Model Problem Based Learning (PBL) 

a. Pengertian PBL (Problem Based Learning) 

 Model Problem Based Learning adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang keterampilan pemecahan masalah (Arends, 2007: 42). Problem 

Based Learning adalah pendekatan yang berpusat pada siswa dan berfokus pada 

keterampilan, belajar seumur hidup, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, 

dan keterampilan dalam pemecahan masalah (Tarhan et al.,2008:286). 

Menurut Kemendikbud (2013), Problem Based Learning adalah 

pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur 

(ill-struktured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi siswa untuk 

mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta 

sekaligus membangun pengetahuan baru. Problem Based Learning dilakukan 
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dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah dunia nyata 

kepada siswa sebelum mereka mengetahui konsep formal, siswa bekerja secara 

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Culaste (2011) 

dan Ismawati et al (2015) mengemukakan bahwa dengan memecahkan masalah 

matematika, siswa memperoleh cara berpikir, kebiasaan ketekunan dan rasa ingin 

tahu, dan kepercayaan dalam menyelesaikan masalah di luar kelas matematika. 

Pembelajaran PBL memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan mereka untuk beradaptasi dan mengubah metode ke situasi baru yang 

sesuai (Abdullah et al., 2010). Penelitiaan yang dilakukan oleh Maryuningsih 

(2013) dan Melissa (2016) menyatakan bahwa Problem Based Learning dapat 

meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

Menurut Arends (2007:42-43), Problem Based Learning memiliki lima 

karakteristik, sebagai berikut. 

(1) Pertanyaan atau masalah perangsangan 

Problem Based Learning mengorganisasikan pengajaran di seputar 

pertanyaan dan masalah yang penting secara sosial dan bermakna secara 

personal untuk siswa.  

(2) Fokus interdisipliner 

Masalah yang akan diselidiki telah dipilih sesuai dengan kehidupan nyata 

agar dalam pemecahannya menuntun siswa untuk menggali berbagai mata 

pelajaran. 
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(3) Investigasi autentik 

Siswa harus menganalisis dan mengidentifikasikan masalah, mengembangkan 

hipotesis, dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, 

melaksanakan eksperimen (bilamana mungkin), membuat inferensi, dan 

menarik kesimpulan. 

(4) Produk artefak dan exhibit 

Siswa dituntut untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata 

dan penyampaian yang menjelaskan atau mempresentasikan solusi. 

(5) Kolaborasi 

Problem Based Learning dicirikan oleh siswa yang bekerjasama satu dengan 

yang lainnya. Bekerjasama memberikan motivasi untuk keterlibatan secara 

berkelanjutan dalam tugas-tugas kompleks dan meningkatkan kesempatan 

untuk melakukan penyelidikan dan untuk mengembangkan keterampilan 

sosial. 

Arends (2007: 57) menguraikan lima fase dalam Problem Based Learning, 

perilaku guru pada setiap fase diringkas pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sintaks Model Problem Based Learning 

Fase Perilaku Guru 

Fase 1 

Memberikan orientasi 

tentang 

permasalahannya 

kepada siswa 

 

Guru membahas tujuan pembelajaran, mendiskripsikan 

berbagai kebutuhan logistik penting dan memotivasi 

siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi 

masalah. 

Fase 2 

Mengorganisasikan 

siswa untuk meneliti 

 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait 

dengan permasalahannya. 
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Fase 3 

Membantu investigasi 

mandiri dan kelompok 

 

Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi 

yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari 

penjelasan dan solusi. 

Fase 4 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan 

artefak dan exhibit 

 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 

menyiapkan artefak-artefak yang tepat, seperti laporan, 

rekaman video, dan model-model, dan membantu 

mereka untuk menyempaikannya kepada orang lain. 

Fase 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

mengatasi masalah 

 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

terhadap investigasi dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

(Sumber: Arends, 2007: 57) 

Beberapa penelitian relevan telah menggunakan model pembelajaran PBL 

terbukti dapat meningkatkan beberapa variabel kemampuan matematis, yaitu: 

kemampuan pemahaman matematis (Alan & Afriansyah, 2017; Muhson, 2009); 

kemampuan komunikasi matematis (Alamiah & Afriansyah, 2017; Fatimah, 2012; 

Kusumawati, 2012); kemampuan penalaran matematis (Kusumawardani, dkk 

2018 ) kemampuan pemecahan masalah matematis (Fauziyah & Kartono, 2017; 

Nadhifah & Afriansyah, 2016; Zaini et al., 2016); kemampuan berpikir kreatif 

(Khoiri et al., 2013; Nugroho et al., 2013); kemampuan berpikir kritis (Indriani et 

al.,2019; Setyorini et al., 2011);  kemampuan literasi matematika (Fitriono et al., 

2015 ); kemampuan representasi matematis (Farhan & Retnawati, 2014). 

Penelitian yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini yang berkaitan 

dengan Problem Based Learning diantaranya adalah Ajai et al (2013) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai prestasi siswa 

yang diajar dengan menggunakan Problem Based Learning dengan siswa yang 

diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata nilai prestasi siswa yang diajar dengan menggunakan Problem 
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Based Learning lebih baik daripada siswa yang diajar dengan menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

 Hasil penelitian Abdullah et al (2010), Lintang et al (2017), Setiyadi et al 

(2018) menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode Pembelajaran Berbasis 

Masalah lebih efektif dari pada pembelajaran konvensional. Hasil penelitian 

Marchis (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dengan mudah dapat 

memecahkan masalah rutin, tetapi hanya setengah dari mereka yang memiliki 

kompetensi pemecahan masalah memadai (yaitu mereka berhasil memecahkan 

masalah non-rutin),dan seperempat dari mereka memiliki kompetensi penalaran 

yang baik. Hasil ini menunjukkan perlunya meningkatkan masalah non-rutin 

kepada siswa. 

b. Karakteristik PBL 

Berdasarkan teori yang dikembangkan Barrow, Min Liu dalam Lidinillah (2012) 

menjelaskan karakteristik dari PBL, yaitu:  

1. Learning is student-centered  

Proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikberatkan kepada siswa sebagai 

orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme 

dimana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri.  

2.  Authentic problems form the organizing focus for learning  

Masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga 

siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti.  
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3. New information is acquired through self-directed learning  

Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan 

memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk 

mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya.  

4. Learning occurs in small groups  

Agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha membangun 

pengetahuan secara kolaboratif, maka PBM dilaksakan dalam kelompok kecil. 

Kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan 

tujuan yang jelas.  

5. Teachers act as facilitators.  

Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Namun, 

walaupun begitu guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa 

dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. 

c. Kelebihan dan Kelemahan PBL 

Menurut Lidinillah (2012), PBL memiliki kelebihan dan kelemahannya. 

1. Kelebihan PBL 

a) Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 

situasi nyata.  

b) Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar. 

c) Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga mengurangi beban siswa 

dengan menghafal atau menyimpan informasi  

d) Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok  



25 

 
 
 

e) Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara dan observasi  

f) Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri  

g) Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka  

h) Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja 

kelompok. 

2. Kekurangan PBL 

a) PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pelajaran. PBL lebih cocok 

untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya 

dengan pemecahan masalah  

b) Dalam suatu kelas yang memiki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas 

c) PBL biasanya membutuhkan waktu yang lama sehingga dikhawatirkan 

alokasi waktu yang ditentukan untuk memecahkan masalah tidak cukup. 

d) Adakalanya sumber yang dibutuhkan tidak tersedia lengkap. 

2.1.4 Hands on Activity 

Istilah lain dari Hands On Activity adalah bentuk aktivitas tangan yang 

berpusat pada bahan, kegiatan manipulatif, dan kegiatan  praktis  (Haury  &  

Rillero, 1994:16).  Hands on Activity terkait dengan penggunaan bahan 

manipulatif. Haury & Rillero (1994:16) menyatakan bahwa bahan manipulatif 

merupakan bahan ajar yang dirancang untuk disentuh atau ditangani oleh siswa 

dan yang dapat mengembangkan  otot-otot  mereka, kemampuan pemahaman, 



26 

 
 
 

keterampilan psikomotorik, dan lain-lain. Hands on activity suatu kegiatan yang 

dirancang untuk melibatkan siswa dalam menggali informasi dan bertanya, 

beraktivitas dan menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta 

membuat kesimpulan sendiri (Kholiq et al., 2017; Fauziah et al., 2017; Manurung 

et al., 2016; Ramadhani et al., 2015; Restanti et al., 2013; Kartono, 2010). 

Kegiatan ini juga sangat menunjang pembelajaran kontekstual seperti yang 

dijelaskan oleh Raviv (2004: 1) bahwa hands  on  activity  merupakan  suatu 

kegiatan yang berbasis tim, hubungan antar-perseorangan,  tetapi  juga 

mengedepankan aktivitas individual yang mendorong  peningkatan  pemikiran- 

pemikiran kreatif anak. Siswa diberi kebebasan  dalam  mengkonstruk pemikiran 

dan temuan selama melakukan aktivitas  sehingga  siswa  melakukan sendiri tanpa 

beban, menyenangkan dan motivasi yang tinggi. Karakteristik dari hands on 

activity, yaitu kerja sama, saling menunjang,  gembira,  belajar  dengan bergairah,  

pembelajaran  terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif 

menyenangkan, tidak membosankan, sharing dengan teman, siswa kritis dan guru 

kreatif (kartono, 2010:23). 

Hands  on  activity  juga  dapat memberikan  penghayatan  secara 

mendalam terhadap apa yang dipelajari,sehingga apa yang diperoleh oleh siswa 

tidak mudah dilupakan karena siswa memperoleh pengetahuan tersebut secara 

langsung melalui pengalaman sendiri. Dengan hands on activity, siswa dapat 

menghayati konsep-konsep yang diajarkan guru, siswa dapat membuktikan fakta 

dan konsep, dan juga mendorong rasa ingin tahu  siswa  secara  lebih  mendalam 

sehingga  cenderung  untuk membangkitkan  keinginan  siswa mengadakan  
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penelitian  untuk mendapatkan  pengamatan  dan pengalaman dalam proses 

ilmiah. Menurut Kartono (2010:24) bahwa melalui hands on activity siswa dapat 

memperoleh manfaat, yaitu menambah minat, motivasi, menguatkan ingatan, 

dapat mengatasi masalah kesulitan belajar, menghindarkan salah paham, 

mendapat umpan balik dari siswa serta menghubungkan yang konkrit dan yang 

abstrak. 

Kegiatan hands on activity, siswa  dapat  membangun pengetahuannya  

melalui  pengalaman sendiri sehingga pengetahuan yang telah diperoleh tidak 

akan cepat hilang. Raviv (2004: 11) juga menyatakan bahwa hands on  activity  

berperan  penting  dalam mengembangkan suasana kelas yang lebih inovatif dan 

kreatif dalam membantu siswa untuk memecahkan masalah pada kegiatan  

pembelajaran.  Dalam pelaksanaan hands on activity agar benar-benar  efektif  

perlu  memperhatikan beberapa hal, yaitu aspek afektif (sikap), aspek 

psikomotorik (keterampilan) dan aspek kognitif (Kartono, 2010:24). Pembelajaran 

matematika dengan hands on activity ini mengajak siswa untuk belajar 

matematika dengan melalui keaktifan membuat benda, peralatan atau hal,  yang  

didasari  dengan  prinsip matematika. Peserta didik melakukan percobaan dengan 

alat secara individual atau kelompok. Dalam hal ini siswa lebih aktif dan 

diharapkan mereka menemukan berbagai  hal  yang  terkait  dengan pembelajaran 

baik pemahaman konsep, penalaran,  komunikasi,  representasi maupun 

pemecahan masalah. Dengan adanya  benda-benda  tiruan  ataupun obyek-obyek 

kongkrit yang secara sengaja disiapkan untuk lebih merangsang pikiran siswa 
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dalam mengkonstruksi pengertian. Benda tiruan ini biasa disebut dengan alat 

peraga. 

2.1.5 PBL berbantuan Hands On Activity 

 Pada pembelajaran problem based learning, siswa dihadapkan pada 

berbagai masalah yang menantang sehingga dapat menghadirkan kegiatan berpikir 

siswa dalam menyelesaikan masalah matematika secara kooperatif dalam 

kelompok kecil dan mengemukakan kembali ide matematika dalam pemahaman 

baru. Melalui situasi masalah yang dimunculkan, para siswa dapat memahami 

masalah, merencanakan penyelesaianya menurut tingkat berpikir dan pengalaman 

belajar sebelumnya, kemudian melaksanakan langkah-langkah penyelesaian serta 

memeriksa kembali hasil-hasil yang didapat.  

 Melalui problem based learning siswa diharapkan akan berfokus pada 

kegiatan pemecahan masalah. Kegiatan pemecahan matematis tersebut 

memberikan kesempatan yang luas kepada para siswa untuk dapat mencari 

hubungan, menganalisis pola, menemukan metode yang sesuai atau tidak sesuai, 

menguji hasil, menilai dan mengkritisi pemikiran temanya, sehingga pelibatan diri 

dalam proses pembelajaran matematika dapat dicapai dengan optimal. 

 Kegiatan siswa dalam pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

berlangsung optimal manakala dilengkapi dengan hands on activity siswa. 

Kartono (2011: 23) menyatakan bahwa hands on activity dirancang untuk 

melibatkan  anak  dalam  menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan 

menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan 

sendiri. Kegiatan hands on activity ini dikemas dalam model pembelajaran PBL 
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yang melibatkan proses belajar yang aktif dan proses berpikir tingkat tinggi. 

Proses berpikir tingkat tinggi akan mendorong munculnya gagasan-gagasan atau 

ide-ide baru dari peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah matematika 

yang mereka hadapi. Siswa memperoleh pengetahuan tersebut secara langsung 

melalui pengalaman sendiri. Setiap  siswa  mempunyai  kesempatan  untuk  

menghadirkan  representasinya sendiri, sehingga kemampuan representasi siswa 

dapat berkembang. (Kholiqowati et al., 2016; Hutagaol, 2007; Ranti et al., 2017) 

2.1.5. Aktivitas Belajar Siswa 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia aktivitas adalah keaktifan, kegiatan, 

kerja atau salah satu kegiatan kerja yg dilaksanakan dalam tiap bagian. Sedangkan 

belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu (Depdiknas, 2008). 

Aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi 

belajar-mengajar. Aktivitas belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, 

karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersentuhan dengan obyek 

yang sedang dipelajari seluas mungkin, dengan demikian proses konstruksi 

pengetahuan yang terjadi akan lebih baik. Dari uraian di atas dapat diambil 

pengertian aktivitas belajar adalah keterlibatan siswa dalam bentuk sikap, pikiran, 

perhatian dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. 

Adapun jenis-jenis aktivitas dalam belajar yang digolongkan oleh Paul B. 

Diedric (Sardiman, 2001: 99) adalah sebagai berikut: 
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(1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang. 

(2) Oral Activities, seperti menyatakan merumuskan, bertanya, memberi saran, 

berpendapat, diskusi, interupsi. 

(3) Listening Activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

(4) Writing Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

menyalin. 

(5) Drawing Activities, menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

(6) Motor Activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model, mereparasi, berkebun, beternak. 

(7) Mental Activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan. 

(8) Emotional Activities, seperti misalnya, merasa bosan, gugup, melamun, berani, 

tenang. 

Berdasarkan berbagai pengertian jenis aktivitas di atas, peneliti 

berpendapat bahwa dalam belajar sangat dituntut keterlibatan siswa dalam bentuk 

sikap, pikiran, perhatian dalam kegiatan belajar guna menunjang keberhasilan 

proses belajar mengajar. Siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan sedangkan 

guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan. Saputri et al (2016) 

menunjukkan bahwa aktivitas belajar dapat mempengaruhi kemampuan 

pemecahan masalah siswa. Hal ini juga sesuai dengan penelitian lain yang 

dilakukan oleh Setiawan et al (2012) yang membuktikan bahwa keaktifan siswa 
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dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis 

masalah mampu mengembangkan keterampilan siswa berpikir tingkat tinggi. 

2.1.6  Representasi Matematika 

Representasi matematis merupakan salah satu standard proses dalam 

matematika menurut National Council of Teachers of Mathematicatau NCTM 

(2000) di mana ide-ide atau gagasan matematis dapat direpresentasikan dalam 

berbagai cara: gambar, bahan konkrit, tabel, grafik, bilangan dan simbol, dan 

sebagainya. Cara bagaimana ide-ide matematis tersebut direpresentasikan adalah 

dasar untuk orang lain memahami dan memanfaatkan ide tersebut. Banyak 

representasi yang sekarang kita gunakan adalah hasil dari proses penyempurnaan 

budaya yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ketika peserta didik 

mendapatkan akses untuk representasi matematis dan mengungkapkan ide-ide 

mereka serta ketika mereka dapat membuat representasi untuk menangkap 

hubungan atau konsep-konsep matematis, mereka memperoleh satu set alat yang 

secara signifikan dapat mengembangkan kapasitas mereka memodelkan dan 

menginterpretasikan fenomena fisik, sosial dan matematis. 

Standar representasi (NCTM), menetapkan 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;  
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3) menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan 

fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis.  

Sebagai domain dalam matematika, representasi dapat dikatakan sebagai 

internal abstraksi dari ide matematis atau skema kognitif yang dibangun oleh 

siswa melalui pengalaman (Pape&Tchosanov, 2001: 119). Pendekatan utama 

untuk memahami konsep-konsep yang terhubung dalam pikiran adalah melalui 

skema sehingga dapat dikatakan bahwa skema adalah kerangka mental untuk 

mengorganisir pengetahuan (Sternberg, 2009: 317). Dengan demikian, 

representasi merujuk pada suatu tindakan untuk mengeksternalkan internal yaitu 

abstraksi mental. Penting untuk diingat bahwa representasi merujuk pada 

pernyataan-pernyataan yang disadari sebagai wujud internal, skema kognitif atau 

eksternalisasi dari konstruksi mental (Riza’i et al., 2018; Pape&Tchosanov, 2001: 

119). 

Representasi yang dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-

ungkapan dari gagasan-gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan siswa 

dalam upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah yang sedang 

dihadapinya (NCTM, 2000: 67). Representasi adalah ungkapan-ungkapan dari ide 

matematis yang ditampilkan siswa sebagai model atau bentuk pengganti dari suatu 

situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang 

sedang dihadapinya sebagai hasil dari interpretasi pikirannya (Moka et al.,2018; 

Nadia et al., 2017; Permata et al., 2017; Muhamad, 2015). Gagasan mengenai 

representasi matematis di Indonesia telah dicantumkan dalam tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah dalam Peraturan Mendikbud  No. 58 Tahun 2013, 
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contohnya “menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara 

lainnya)”.  

2.1.6.1 Kemampuan Representasi Matematis 

Representasi adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu 

masalah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari 

masalah tersebut. Bentuk interpretasi siswa dapat berupa kata-kata atau verbal, 

tulisan, gambar, tabel, grafik, benda konkrit, simbol matematika dan lain-lain 

(Asyrofi & Junaidi, 2016; Sabirin, 2014). Dengan demikian diharapkan bahwa 

bilamana siswa memiliki akses ke representasi-representasi dan gagasan-gagasan 

yang mereka tampilkan, mereka memiliki sekumpulan alat yang siap secara 

signifikan akan memperluas kapasitas mereka dalam berpikir matematis (NCTM, 

2000: 67).  

Pembelajaran matematika dewasa ini diarahkan agar anak mampu 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Anak diberi kesempatan seluas-luasnya 

untuk mengembangkan representasi matematis yang disukainya dalam 

menyelesaikan masalah matematis secara individual maupun kelompok. Untuk itu 

perlu dilakukan pembiasaan dalam meningkatkan representasi matematis dengan 

melatihkan ketrampilan representasi matematis secara rutin dalam pembelajaran. 

Dalam pengembangan representasi matematis perlu diperhatikan 

indikator-indikator untuk tercapainya peningkatan representasi matematika. 

Kemampuan Representasi terdiri dari representasi visual, persamaan dan ekspresi 
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matematis, dan kata-kata atau teks tertulis. ( Damayanti et al., 2018; Aristiyo et 

al., 2014 ; Effendi, 2012; Yudhanegara & Lestari 2014) 

Pada Tabel 2.2 dijelaskan beberapa indikator dari kemampuan representasi 

matematis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari standar 

representasi NCTM. 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

No Aspek Representasi Bentuk-bentuk Operasional 

1. Representasi Visual berupa 

  Gambar 

 

1.   Membuat gambar pola-pola geometri. 

2.    Membuat    gambar    bangun-bangun 

geometri   untuk   menjelaskan   masalah 

dan memfasilitasi penyelesaiannya 

 

2. Representasi Simbolik berupa 

persamaan     atau     ekspresi 

  matematis. 

1.   Membuat     persamaan     atau     model 
matematis     dari     representasi     yang 

diberikan. 

2.   Membuat   konjektur   dari   suatu   pola 

bilangan. 

3.   Penyelesaian          masalah          dengan 

melibatkan representasi matematis. 

3. Representasi Verbal berupa 
Kata-kata atau teks tertulis. 

1. Membuat  situasi  masalah  berdasarkan 

data atau representasi yang diberikan. 

2. Menuliskan  interpretasi  dari  suatu 

representasi. 

3. Menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian  masalah  matematika 

dengan kata-kata. 

4. Menyusun  cerita  yang  sesuai  dengan 

suatu representasi yang disajikan. 

5. Menjawab  soal  dengan  menggunakan 

kata-kata atau teks tertulis. 
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2.1.7 Kajian Penelitian Relevan 

Padmavathy  dan Mareesh (2013) dalam penelitiannya  menunjukkan 

bahwa pembelajaran berbasis masalah efektif dalam meningkatkan pemahaman 

siswa, kemampuan untuk menggunakan konsep dalam kehidupan nyata. 

Herman (2007) dalam penelitiannya menegaskan bahwa Pembelajaran 

Berbasis Masalah (PBM) terbuka dan PBM terstruktur secara signifikan lebih baik 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat  tinggi siswa 

dibanding pembelajaran konvensional (biasa). Namun, antara PBM terbuka dan 

PBM terstruktur  tidak ditemukan adanya perbedaan yang berarti dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi siswa 

Murni (2013) melakukan penelitian kuasi eksperimen tentang peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa melalui pembelajaran metakognitif dan 

pembelajaran metakognitif berbasis soft-skill (PMSS). Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah kemampuan representasi matematis siswa yang 

mendapat pendekatan PMSS mengalami peningkatan yang signifikan 

dibandingkan siswa yang mendapat pembelajaran konvensional.  

 Penelitian Abdullah (2012) bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa sebagai akibat dari 

penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual yang terintegrasi dengan soft 

skill dan pembelajaran konvensional. Hasil analisis datanya menunjukkan 

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa yang diajarkan dengan 

pendekatan pembelajaran kontekstual yang terintegrasi dengan soft skill lebih 

tinggi daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. Tidak 
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terdapat interaksi antara pembelajaran dengan klaster sekolah terhadap 

peningkatan kemampuan representasi matematis siswa. Tidak terdapat interaksi 

antara pembelajaran dan kemampuan awal matematis siswa terhadap peningkatan 

kemampuan representasi matematis. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Representasi bertujuan mempermudah siswa menyelesaikan masalah 

matematika yang sifatnya abstrak menjadi lebih konkrit bagi siswa. Beberapa 

bentuk representasi matematis, seperti verbal, gambar, numerik, simbol aljabar, 

tabel, diagram, dan grafik pada umumnya dipelajari dan diajarkan hanya sebagai 

pelengkap dalam menyelesaikan masalah matematika. Seharusnya sebagai 

komponen pembelajaran yang esensial, kemampuan representasi matematis siswa 

perlu senantiasa dilatih dalam proses pembelajaran matematika di sekolah.  

Dalam proses belajar diperlukan keterlibatan aktif siswa untuk mengkontruksi 

pengetahuan. Kontruksi pengetahuan berlangsung secara terus menerus selama 

proses belajar, untuk mengembangkan pemikiran dengan membuat pemahaman 

baru. Gagasan baru dalam pembelajaran muncul karena ketidakpuasan orang 

terhadap sistem pembelajaran konvensional. Siswa dipandang sebagai objek yang 

menerima apa yang diberikan guru. Guru menyampaikan informasi mengenai 

bahan pengajaran dalam bentuk penjelasan dan penuturan secara lisan. 

Pembelajaran konvensional kurang mampu merangsang siswa untuk berfikir 

secara kritis.  
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Untuk lebih memahami kemampuan representasi matematis siswa, diperlukan 

salah satu pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa sehinggga 

diperoleh belajar bermakna. Pembelajaran PBL merupakan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan konsep materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan 

suatu metode inovatif pedagogik yang diimplementasikan dalam pendidikan 

(Hung et al., 2008). Pembelajaran berbasis masalah mengajak siswa untuk belajar 

membangun pengetahuan barunya dan memberikan pengalaman bagi siswa untuk 

memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan model 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman kepada siswa untuk 

memecahkan masalah, menggunakan kemampuan representasi matematis serta 

kemandirian selama proses pemecahan masalah sehingga adanya peningkatan 

kemampuan representasi matematis siswa. 

Pembelajaran PBL membuat siswa mampu menghubungkan isi dari subjek-

subjek akademik dengan konteks kehidupan keseharian siswa untuk menemukan 

makna. Ketika para siswa menemukan makna di dalam pelajaran, siswa akan 

belajar dan ingat apa yang dipelajari. Hal ini sesuai dengan teori belajar Ausubel 

yang terkenal dengan belajar bermaknanya. Teori belajar Ausubel tentang belajar 

bermakna dengan pembelajaran PBL, karena proses pembelajaran dimulai dari 

masalah kontekstual dan terjadi proses pengistruksian informasi. Sehubungan 
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dengan prinsip teori Ausubel bahwa cara belajar yang efektif adalah cara belajar 

yang mengupayakan adanya pemahaman siswa terhadap struktur belajar yang 

dipelajari. 

PBL mendorong siswa agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan 

nyata. PBL juga mendorong siswa untuk dapat menerapkan materi pelajaran 

dalam kehidupan, artinya PBL bukan hanya mengharapkan siswa dapat 

memahami materi yang dipelajari, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu 

dapat mewarnai perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.  

Pada pembelajaran problem based learning, siswa dihadapkan pada berbagai 

masalah yang menantang sehingga dapat menghadirkan kegiatan berpikir siswa 

dalam menyelesaikan masalah matematika secara kooperatif dalam kelompok 

kecil dan mengemukakan kembali ide matematika dalam pemahaman baru. 

Melalui situasi masalah yang dimunculkan, para siswa dapat memahami masalah, 

merencanakan penyelesaianya menurut tingkat berpikir dan pengalaman belajar 

sebelumnya, kemudian melaksanakan langkah-langkah penyelesaian serta 

memeriksa kembali hasil-hasil yang didapat.  

Melalui problem based learning siswa diharapkan akan berfokus pada 

kegiatan pemecahan masalah. Kegiatan pemecahan matematis tersebut 

memberikan kesempatan yang luas kepada para siswa untuk dapat mencari 

hubungan, menganalisis pola, menemukan metode yang sesuai atau tidak sesuai, 
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menguji hasil, menilai dan mengkritisi pemikiran temanya, sehingga pelibatan diri 

dalam proses pembelajaran matematika dapat dicapai dengan optimal. 

 Kegiatan siswa dalam pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

berlangsung optimal manakala dilengkapi dengan hands on activity siswa. 

Kartono (2011: 23) menyatakan bahwa hands on activity dirancang untuk 

melibatkan  anak  dalam  menggali informasi dan bertanya, beraktivitas dan 

menemukan, mengumpulkan data dan menganalisis serta membuat kesimpulan 

sendiri.  

Hands  on  activity  merupakan  suatu kegiatan yang berbasis tim, 

hubungan antar-perseorangan,  tetapi  juga mengedepankan aktivitas individual 

yang mendorong  peningkatan  pemikiran- pemikiran kreatif anak. Siswa diberi 

kebebasan  dalam  mengkonstruk pemikiran dan temuan selama melakukan 

aktivitas  sehingga  siswa  melakukan sendiri tanpa beban, menyenangkan dan 

motivasi yang tinggi. Karakteristik dari hands on activity, yaitu kerja sama, saling 

menunjang,  gembira,  belajar  dengan bergairah,  pembelajaran  terintegrasi, 

menggunakan berbagai sumber, siswa aktif menyenangkan, tidak membosankan, 

sharing dengan teman, siswa kritis dan guru kreatif (kartono, 2010:23). 

Hands  on  activity  juga  dapat memberikan  penghayatan  secara 

mendalam terhadap apa yang dipelajari, sehingga apa yang diperoleh oleh siswa 

tidak mudah dilupakan karena siswa memperoleh pengetahuan tersebut secara 

langsung melalui pengalaman sendiri. Dengan hands on activity, siswa dapat 

menghayati konsep-konsep yang diajarkan guru, siswa dapat membuktikan fakta 

dan konsep, dan juga mendorong rasa ingin tahu  siswa  secara  lebih  mendalam 
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sehingga  cenderung  untuk membangkitkan  keinginan  siswa mengadakan  

penelitian  untuk mendapatkan  pengamatan  danpengalaman dalam proses ilmiah. 

Menurut Kartono (2010:24) bahwa melalui hands on activity siswa dapat 

memperoleh manfaat, yaitu menambah minat, motivasi, menguatkan ingatan, 

dapat mengatasi masalah kesulitan belajar, menghindarkan salah paham, 

mendapat umpan balik dari siswa serta menghubungkan yang konkrit dan yang 

abstrak. 

Kegiatan hands on activity, siswa  dapat  membangun pengetahuannya  

melalui  pengalaman sendiri sehingga pengetahuan yang telah diperoleh tidak 

akan cepat hilang. Raviv (2004: 11) menyatakan bahwa hands on  activity  

berperan  penting  dalam mengembangkan suasana kelas yang lebih inovatif dan 

kreatif dalam membantu siswa untuk memecahkan masalah pada kegiatan  

pembelajaran.  Pembelajaran matematika dengan hands on activity ini mengajak 

siswa untuk belajar matematika dengan melalui keaktifan membuat benda, 

peralatan atau hal,  yang  didasari  dengan  prinsip matematika. Peserta didik 

melakukan percobaan dengan alat secara individual atau kelompok. Dalam hal ini 

siswa lebih aktif dan diharapkan mereka menemukan berbagai  hal  yang  terkait  

dengan pembelajaran baik pemahaman konsep, penalaran,  komunikasi,  

representasi maupun pemecahan masalah. Dengan adanya  benda-benda  tiruan  

ataupun obyek-obyek kongkrit yang secara sengaja disiapkan untuk lebih 

merangsang pikiran siswa dalam mengkonstruksi pengertian. Benda tiruan ini 

biasa disebut dengan alat peraga. Kerangka berpikir pada penelitian ini terlihat 

pada Gambar 2.1 
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 Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran Matematika Efektif 
1. Kemampuan representasi matematis siswa pada model pembelajaran PBL 

berbantuan hands on activity mencapai ketuntasan belajar, yaitu rata-rata skor 

kemampuan representasi matematis siswa lebih dari atau sama dengan batas 

minimal yaitu 75 dan proporsi siswa yang mencapai batas minimal tersebut 

lebih 75%. 

2. Kemampuan representasi matematis siswa pada kelas dengan model 

pembelajaran problem based learning berbantuan hands on activity lebih baik 

dari kelas pembelajaran ekspositori 

Mengorganisir, mencatat dan mengkomunikasikan ide-ide 

matematis, menyajikan kembali masalah dalam bentuk 

representasi visual, memilih, menerapkan dan membuat persamaan 

 

Representasi matematis 
 

PBL 

1. Menggunakan masalah 

dunia nyata sebagai 

titik awal pembelajaran. 

2. Menciptakan interaksi 

antara guru dan siswa 

melalui diskusi, 

kolaborasi dan 

argumentasi. 

3. Investigasi autentik 

4. Produk artefak dan 

exhibit 

5. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

mengatasi masalah  

 

Hands on Activity 

1. Menggali informasi 

dan bertanya 

2. Melakukan aktivitas 

3. Menemukan dan 

mengumpulkan data 

4. Menganalisis dan 

membuat kesimpulan 

5. Mendapatkan 

pengalaman dan 

penghayatan terhadap 

konsep-konsep dalam 

pembelajaran 

6. Mendorong rasa ingin 

tahu siswa secara lebih 

mendalam 

+ 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada landasan teori di atas serta kerangka berpikir, maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model PBL 

berbantuan hands on activity mencapai ketuntasan belajar, yaitu rata-rata skor 

kemampuan representasi matematis siswa lebih dari atau sama dengan batas 

minimal yaitu 75 dan proporsi siswa yang mencapai batas minimal tersebut 

lebih 75%.  

2. Kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model PBL 

berbantuan hands on activity lebih baik daripada kemampuan representasi 

matematis siswa pada pembelajaran ekspositori. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

1) Problem based learning berbantuan hands on activity efektif terhadap 

kemampuan representasi matematis yang ditunjukkan dengan beberapa 

kriteria berikut: (1) kemampuan representasi matematis siswa pada 

pembelajaran PBL berbantuan hands on activity diperoleh rata-rata 82,44 

lebih dari batas minimal yaitu 75 dan proporsi siswa yang mencapai batas 

minimal lebih dari 75%; (2) kemampuan representasi matematis siswa pada 

pembelajaran PBL berbantuan hands on activity lebih dari kemampuan 

representasi matematis siswa pada pembelajaran ekspositori. 

2) Deskripsi kemampuan Representasi berdasarkan aktivitas belajar. 

a. Subyek aktivitas tinggi  terlihat bahwa sangat mampu menggunakan 

representasi untuk mengorganisir, mencatat dan mengkomunikasikan ide-

ide matematis. subyek mampu menyajikan kembali masalah dalam 

bentuk representasi visual berupa kubus, balok serta limas serta bidang – 

bidang. Subyek sudah mampu memilih, menerapkan dan membuat 

persamaan menggunakan teorema pytagoras. Pada saat wawancara 

subyek mampu menjelaskan jawaban yang kurang jelas pada lembar 

jawab dengan benar. Subjek sudah mampu menuliskan langkah-langkah 
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penyelesaian masalah matematika sesuai perintah soal. Pada setiap akhir 

jawaban subyek  selalu menuliskan kesimpulan perhitungan lengkap 

dengan satuan dengan benar. 

b. Subyek aktivitas sedang  terlihat bahwa subyek mampu menggunakan 

representasi untuk mengorganisir, mencatat dan mengkomunikasikan ide-

ide matematis. subyek sudah mampu menyajikan kembali masalah dalam 

bentuk representasi visual berupa kubus, balok serta limas serta bidang – 

bidang. Subyek sudah mampu memilih, menerapkan dan membuat 

persamaan menggunakan teorema pytagoras. Namun, kesulitan ketika 

mencari besar sudut antara bidang ABCD dan bidang TBC pada limas.  

Pada saat wawancara subyek mampu menjelaskan jawaban yang kurang 

jelas pada lembar jawab dengan benar. Subjek belum mampu menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian masalah matematika sesuai perintah soal. 

Pada setiap akhir jawaban subyek  belum menuliskan kesimpulan 

perhitungan lengkap dengan satuan dengan benar. 

c. Subyek aktivitas rendah  terlihat bahwa subyek belum  mampu 

menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat dan 

mengkomunikasikan ide-ide matematis. subyek belum mampu 

menyajikan kembali masalah dalam bentuk representasi visual berupa 

kubus, balok serta limas serta bidang – bidang. Subyek belum mampu 

memilih, menerapkan dan membuat persamaan menggunakan teorema 

pytagoras. Subyek  kesulitan ketika mencari besar sudut antara bidang 

ABCD dan bidang TBC pada limas.  Pada saat wawancara subyek belum 
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mampu menjelaskan jawaban yang kurang jelas pada lembar jawab 

dengan benar. Subjek belum mampu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika sesuai perintah soal. Pada setiap akhir 

jawaban subyek  belum menuliskan kesimpulan perhitungan lengkap 

dengan satuan dengan benar. 

5.2  Saran 

Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh,  peneliti  memberikan  saran- 

saran sebagai berikut. 

1) Problem based learning dapat dijadikan sebagai alternatif model 

pembelajaran bagi guru untuk diterapkan di kelas dalam rangka 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. 

2) Penggunaan hands on activity disarankan karena akan lebih menarik lagi bagi 

siswa karena siswa terlibat langsung dalam konsep yang dipelajari. Siswa 

akan lebih mengingat materi karena pengalaman yang telah mereka lakukan 

dengan berkegiatan. 

3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan model pembelajaran 

tertentu dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan representasi 

matematis siswa yang ditinjau dari aktivitas belajar. 
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SILABUS PEMBELAJARAN KELAS EKSPERIMEN 

Mata pelajaran  : MATEMATIKA 

Sekolah          : SMA N 1 WONOTUNGGAL 

Kelas / Semester : X / 2 

Alokasi Waktu : 12  x  45 Menit 

 

Kompetensi Inti 

KI 1 :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif  

  sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan  

  diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

 penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara  

  mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
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Materi 

Pembelajaran 
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Sumber Belajar 

3.14  

Mendeskripsikan 

konsep jarak dan 

sudut antar 

garis/bidang, 

bidang/bidang 

Pertemuan I 

1. Jarak antar titik 

2. Jarak titik ke 

garis 
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Jarak titik ke 

Melalui model pembelajaran 

PBL (Problem Based 

Learning)  berbantuan  

hands on activity peserta 

didik secara kerja sama 

melakukan kegiatan 

1. Siswa dapat 

mendeskripsikan 

jarak antar titik, 

jarak titik ke 

Pengetahuan  

 

1. LKS, Hands on 

Activity 

 

2.  Tes Tertulis 

12 JP 

 

Kementerian Pen-

didikan dan 

Kebudayaan. 
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matika SMA 
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media lainnya, 

dan 

menerapkannya 
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Guru menyampaikan tujuan 
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siswa untuk semangat 
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selama pembelajaran. 
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padamasalah): 

Guru mengajukan masalah 
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power point. Sedangkan 
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(membaca) dan memahami 

masalah secara individu dan 

mengajukan hal-hal yang 

belum dipahami terkait 

masalah yang disajikan. 

garis, jarak titik 

ke bidang, jarak 

dua garis 

sejajar,jarak garis 

dan bidang yang 

sejajar,jarak dua 

bidang yang 

sejajar. 

2. Siswa dapat 

Menentukan 

jarak antar titik. 

,titik ke garis, 

titik ke bidang, 

dua garis sejajar, 

garis dan 

bidangyang 

sejajar.,jarak dua 

bidang yang 

(Kuis)  las XII Buku 

Siswa. Jakarta: 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Kementerian Pen-

didikan dan 

Kebudayaan. 

2015. Mate-

matika SMA 

/MA/SMK Ke-

las XII Buku  

Guru. Jakarta: 

Kementerian 

Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Krismanto, Al. 

2008. Pembel-

ajaran Sudut 

dan Jarak da-

lam Ruang Di-

mensi Tiga. 

Yogyakarta: 

Pusat Pengem-

4.14   Menggunakan 

berbagai prinsip 

bangun datar 

dan ruang serta 

dalam 

menyelesaikan 

masalah nyata 

berkaitan 

Keterampilan 

 

Kinerja  

1. LTS 

2. Tes Tertulis 

(Kuis)  

 



 
 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

dengan jarak 

dan sudut antara 

titik, garis dan 

bidang. 

 

Fase 2 (Mengorganisir 

siswa untuk belajar): 

Siswa dikelompokkan 

menjadi beberap kelompok 

belajar, masing-masing 

beranggotakan 3-4 siswa 

dan masing-masing siswa 

mendapatkan lembar hands 

on activity  untuk 

diselesaikan secara bersama-

sama. 

 

Fase 3 (Membimbing 

penyelelidikan individu 

dan kelompok): 

Siswa didorong dan 

dibimbing untuk 

menggunakan pengetahuan 

lamanya, sumber belajar 

yang ada dan menggunakan 

metakognisinya untuk 

memecahkan masalah pada 

lembar hands on activity. 

sejajar. 

 

bangan dan 

Pemberdayaan 

Pendidik dan 

Tenaga Kepen-

didikan Mate-

matika. 

Kurnianingsih, 

Sri, dkk.. Mate-

matika SMA 

dan MA untuk 

Kelas X Semes-

ter 2. Jakarta: 

Erlangga. 

 

Lembar Kerja 

 



 
 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Siswa yang mengalami 

kesulitan dibimbing oleh 

guru dengan menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan yang 

mengarah pada pemecahan 

masalah. 

 

Fase 4 (Mengembangkan 

dan menyajikan hasil 

karya): 

Siswa diminta untuk 

mengerjakan pada bagian 

pengembangan di lembar 

hands on activity. Siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi dan siswa lain 

dipersilahkan untuk 

memberikan tanggapan. 

 

Fase 5 (Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah): 

Siswa bersama guru 

melakukan evaluasi terhadap 



 
 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

proses pemecahan masalah 

dan siswa diarahkan pada 

kesimpulan mengenai materi 

 

Penutup 

Guru memberikan 

konfirmasi kepada siswa, 

siswa diberikan kuis , 

Siswa diberikan PR dan 

informasi terkait materi 

selanjutnya. 

 

 

 

Mengetahui 

  

Wonotunggal,    Maret 2016 

Kepala SMA N 1 Wonotunggal 

 

Peneliti 

 

      

 

 

    

     Drs. Slamet Riyadi, M.Pd., Kons 

  

Beny Meilon, S.Pd 

NIP. 196402091992031003 

 

NIP.198705122010011010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah   : SMA N 1 WONOTUNGGAL 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X / 2 

Materi Pokok   : Dimensi tiga 

Alokasi Waktu   : 2 × 45 Menit  

Pertemuan ke  : 1 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI)  

1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

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

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3) Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognisi berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.14 Mendeskripsikan konsep 

jarak dan sudut antar 

garis/bidang, bidang/bidang 

dan irisan dua bidang dalam 

bangun ruang dimensi tiga 

melalui demonstrasi 

menggunakan alat peraga 

atau media lainnya, dan 

menerapkannya dalam 

3.14.1 Mendeskripsikan jarak antar titik. 

3.14.2 Mendeskripsikan jarak titik ke garis. 
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pemecahan masalah 

4.14  Menggunakan berbagai 

prinsip bangun datar dan 

ruang serta dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata berkaitan dengan jarak 

dan sudut antara titik, garis 

dan bidang. 

4.14.1 Menentukan jarak antar titik. 

4.14.2 Menentukan jarak titik ke garis 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 

Melalui pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta model 

Problem Based Learning  siswa dengan benar dapat; 

1. Mendeskripsikan jarak antar titik. 

2. Mendeskripsikan jarak titik ke garis. 

3. Menentukan jarak antar titik. 

4. Menentukan jarak titik ke garis. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Pertemuan I 

1. Jarak antar titik 

2. Jarak titik ke garis 

 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, dan ceramah 

Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, mengomunikasikan) 

Model Pembelajaran : PBL (Problem Based Learning) 

 

F. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 (2 x 45 menit) 

Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

Pendahuluan 10 menit 

1) Siswa dan guru memulai pembelajaran tepat waktu (di-

siplin). 

  

2) Siswa menjawab salam dari guru (santun).   

3) Ketua kelas/seorang siswa memimpin doa sebelum pem-

belajaran dimulai jika jam pelajaran matematika pada 

jam pertama (religius). 
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Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

4) Guru mengecek kehadiran siswa, memperhatikan kera-

pian pakaian siswa; siswa menyiapkan buku pelajaran 

dan alat tulis (disiplin, tanggungjawab). 

 
 

5) Guru menanyakan bagaimana liburan kenaikan kelas.   

6) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari yaitu jarak antar titik dan jarak titik 

ke garis (MV 1 slide 1). 

 
 

7) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari (MV 1 slide 2). 

  

8) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang manfaat 

mempelajari materi ini (MV 1 slide 3), diantaranya: pada 

bidang arsitek. 

 
 

9) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang motivasi 

(MV 1 slide 4). 

 

 
 

10) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tahapan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan diantaranya 

berkelompok, berdiskusi, mengomunikasikan hasil dis-

kusi, konfirmasi dari guru dan evaluasi pembelajaran 

(MV 2 Slide 5). 

  

11) Siswa menjawab serangkaian pertanyaan apersepsi yang 

disampaikan oleh guru tentang teorema Phytagoras dan 

kedudukan titik terhadap garis (MV 1 slide 6). 

  

Kegiatan inti 65 menit 

1) Siswa diberikan contoh permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari yang berkaitan dengan jarak antar titik (MV 1 

slide 7). 

Mengorientasikan 

siswa kepada masa-

lah 

 

2) Siswa mengajukan pertanyaan terkait permasalahan 

yang diberikan guru tadi sesuai dengan pengetahuan awal 

(menanya). Jika tidak ada pertanyaan guru memberikan 

pertanyaan pancingan, seperti berapa panjang kawat yang 

dibutuhkan. 

 

3) Siswa diarahkan untuk menyelesaikan hands on activity 

secara bekelompok. 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

25 menit 

4) Siswa dipersilahkan untuk membentuk kelompok dengan 

beranggota 4-5 siswa. 

5) Siswa dipersilahkan untuk berdiskusi (mengasosiasi) 

dengan anggota kelompoknya dalam menyelesaiakan 

hands on activity. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

6) Siswa berdiskusi menyelesaikan hands on activity yang 

diberikan dan guru berkeliling untuk membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

Membimbing 

penyelidikan indivi-

du maupun kelom-

pok 

7) Salah satu perwakilan siswa diminta untuk  

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

(mengomunikasikan) 

Mengembangkan 

dan menyajikan ha-

sil karya 

15 menit 

8) Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang mempresentasikan di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

9) Siswa beserta guru membahas hasil persentasi dan guru 

memberikan konfirmasi. 

Menganalisis dan 

mengevaluasi pro-

ses pemecahan ma-

salah 

10) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai 

materi yang belum jelas. 

11) Siswa diberikan  petunjuk pengerjaan LTS 1 kemudian 

siswa dipersilahkan berdiskusi (mengasosiasi)dengan 

teman di sebelahnya apabila mengalami kesulitan 

 15 menit 

12)  Siswa diminta untuk mengerjakan LTS 1 dengan jujur, 

kemudian guru berkeliling untuk memantai proses 

pengerjaan siswa. 

 

13)  Siswa diminta mengumpulkan lembar jawab LTS 1 

untuk dikoreksi bersama secara silang. 

 10 menit 

14) Siswa diminta mempresentasikan jawabannya didepan 

kelas. (mengomunikasikan) 

15)  Siswa yang lainnya di minta memberikan tanggapan atas 

jawaban yang sudah dituliskan temannya. 

(mengomunikasikan) 

 

16) Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok yang 

mepresentasikan di depan kelas, dan guru memberikan 

konfirmasi terhadap jawaban dan hasil diskusi siswa 

Penutup 15 menit 

1) Siswa membuat simpulan melalui serangkaian 

pertanyaan yang disampaikan guru tentang jarak antar 

titik dan titik ke garis dalam dimensi tiga.  

  

2) Siswa diberikan  kuis dan siswa mengerjakan secara 

mandiri dan jujur 

  

3) Siswa bersama guru melakukan refleksi terkait 

pelaksanaan pembelajaran dan memberikan penguatan 
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Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

terkait sikap yang dinilai. 

4) Siswa diberikan  (TR)  (MV slide 15).   

5) Siswa diingatkan  untuk mempelajari materi selanjutnya 

yaitu jarak titik terhadap bidang dalam dimensi tiga. 

  

6) Siswa  dipimpin do’a dan ditutup  dengan salam.   

 

G. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

      Teknik :Kuis 

       Bentuk : Uraian 

 

H. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  : hands on activity , LTS, dan MV. 

2. Alat  : Laptop, LCD proyektor, spidol, dan white board. 

3. Sumber Belajar :  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku Siswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku  Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Krismanto, Al. 2008. Pembelajaran Sudut dan Jarak dalam Ruang Dimensi Tiga. 

Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Matematika. 

Kurnianingsih, Sri, dkk.. Matematika SMA dan MA untuk Kelas X Semester 2. Jakarta: 

Erlangga. 

 

Mengetahui 

  

Wonotunggal,    Maret 2016 

Kepala SMA N 1 Wonotunggal 

 

Peneliti 

 

      

 

 

    

     Drs. Slamet Riyadi, M.Pd., Kons 

  

Beny Meilon, S.Pd 

NIP. 196402091992031003 

 

NIP.198705122010011010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah   : SMA  

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X/2 

Materi Pokok   : Dimensi tiga 

Alokasi Waktu   : 2 × 45 Menit  

Pertemuan ke  : 2 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI)  

1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

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

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3) Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognisi berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.14 Mendeskripsikan konsep 

jarak dan sudut antar 

garis/bidang, bidang/bidang 

dan irisan dua bidang dalam 

bangun ruang dimensi tiga 

melalui demonstrasi 

menggunakan alat peraga 

atau media lainnya, dan 

3.14.3 Mendeskripsikan jarak titik ke bidang. 
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menerapkannya dalam 

pemecahan masalah 

4.14  Menggunakan berbagai 

prinsip bangun datar dan 

ruang serta dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata berkaitan dengan jarak 

dan sudut antara titik, garis 

dan bidang. 

4.14.1 Menentukan  jarak titik ke bidang. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 

Melalui pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta model 

Problem Based Learning  siswa dengan benar dapat; 

1. Mendeskripsikan jarak titik ke bidang. 

2. Menentukan jarak titik ke bidang. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Jarak titik ke bidang 

 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, dan ceramah 

Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, mengomunikasikan) 

Model Pembelajaran : PBL (Problem Based Learning) 

 

 

Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

Pendahuluan 10 menit 

1) Siswa dan guru memulai pembelajaran tepat waktu (di-

siplin). 

  

2) Siswa menjawab salam dari guru (santun).   

3) Ketua kelas/seorang siswa memimpin doa sebelum pem-

belajaran dimulai jika jam pelajaran matematika pada 

jam pertama (religius). 

 
 

4) Guru mengecek kehadiran siswa, memperhatikan kera-

pian pakaian siswa; siswa menyiapkan buku pelajaran 

dan alat tulis serta mengumpulkan tugas rumah jika ada 

(disiplin, tanggungjawab). 

 

 



167 
 

 
 

Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

5) Siswa diberikan kesempatan untuk menanyakan tugas ru-

mah yang sulit kemudian guru memberikan pengarahan 

untuk menyelesaian soal yang sulit tersebut. 

 
 

6) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

yang akan dipelajari yaitu jarak titik ke bidang dalam 

dimensi tiga (MV 2 slide 1). 

 
 

7) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari (MV 2 slide 2). 

  

8) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang manfaat 

mempelajari materi ini (MV 2 slide 3), diantaranya: pada 

bidang arsitek. 

 
 

9) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang motivasi 

(MV 2 slide 4). 

 

 
 

10) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tahapan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan diantaranya 

berkelompok, berdiskusi, mengomunikasikan hasil dis-

kusi, konfirmasi dari guru dan evaluasi pembelajaran 

(MV 2 Slide 5). 

  

11) Siswa menjawab serangkaian pertanyaan apersepsi yang 

disampaikan oleh guru tentang teorema Phytagoras dan 

kedudukan titik terhadap bidang (MV 2 slide 6). 

  

Kegiatan inti 70 menit 

1) Siswa diberikan contoh permasalahan jarak titik ke 

bidang (MV 2 slide 7). 

Mengorientasikan 

siswa kepada masa-

lah 

 

2) Siswa mengajukan pertanyaan terkait permasalahan 

yang diberikan guru tadi sesuai dengan pengetahuan awal 

(menanya). Jika tidak ada pertanyaan guru memberikan 

pertanyaan pancingan, seperti berapa jarak titik C ke 

bidang BDG. 

 

3) Siswa diarahkan untuk menyelesaikan hands on activity 

2 secara bekelompok. 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

25 menit 

4) Siswa dipersilahkan untuk membentuk kelompok dengan 

beranggota 4-5 siswa. 

5) Siswa dipersilahkan untuk berdiskusi (mengasosiasi) 

dengan anggota kelompoknya dalam menyelesaiakan 

hands on activity 2. 

6) Siswa berdiskusi menyelesaikan hands on activity 2 yang 

diberikan dan guru berkeliling untuk membantu 

kelompok yang mengalami kesulitan. 

Membimbing 

penyelidikan indivi-

du maupun kelom-
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Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

pok 

7) Salah satu perwakilan siswa diminta untuk  

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

(mengomunikasikan) 

Mengembangkan 

dan menyajikan ha-

sil karya 

15 menit 

8) Siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi hasil 

diskusi kelompok yang mempresentasikan di depan kelas 

(mengomunikasikan). 

9) Siswa beserta guru membahas hasil persentasi dan guru 

memberikan konfirmasi (MV 2 slide 6). 

Menganalisis dan 

mengevaluasi pro-

ses pemecahan ma-

salah 

10) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai 

materi yang belum jelas. 

11) Siswa diberikan  petunjuk pengerjaan LTS 2 kemudian 

siswa dipersilahkan berdiskusi (mengasosiasi)dengan 

teman di sebelahnya apabila mengalami kesulitan 

 15 menit 

12)  Siswa diminta untuk mengerjakan LTS 2 dengan jujur, 

kemudian guru berkeliling untuk memantai proses 

pengerjaan siswa. 

 

13)  Siswa diminta mengumpulkan lembar jawab LTS 2 

untuk dikoreksi bersama secara silang. 

 15 menit 

14) Siswa diminta mempresentasikan jawabannya didepan 

kelas. (mengomunikasikan) 

15)  Siswa yang lainnya di minta memberikan tanggapan atas 

jawaban yang sudah dituliskan temannya. 

(mengomunikasikan) 

 

16) Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok yang 

mepresentasikan di depan kelas, dan guru memberikan 

konfirmasi terhadap jawaban dan hasil diskusi siswa 

Penutup 10 menit 

1) Siswa membuat simpulan melalui serangkaian 

pertanyaan yang disampaikan guru tentang jarak antar 

titik dan titik ke garis dalam dimensi tiga.  

  

2) Siswa diberikan  kuis dan siswa mengerjakan secara 

mandiri dan jujur 

  

3) Siswa bersama guru melakukan refleksi terkait 

pelaksanaan pembelajaran dan memberikan penguatan 

terkait sikap yang dinilai. 
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Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks Model 

Pembelajaran 

Alokasi

Waktu 

4) Siswa diberikan  (TR)  (MV 2 slide 15).   

5) Siswa diingatkan  untuk mempelajari materi selanjutnya 

yaitu jarak dua garis yang sejajar. 

  

6) Siswa  dipimpin do’a dan ditutup  dengan salam.   

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Teknik :Kuis 

 Bentuk : Uraian 

 

G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  : hands on activity , LTS, dan MV. 

2. Alat  : Laptop, LCD proyektor, spidol, dan white board. 

3. Sumber Belajar :  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku Siswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku  Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Krismanto, Al. 2008. Pembelajaran Sudut dan Jarak dalam Ruang Dimensi Tiga. 

Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Matematika. 

Kurnianingsih, Sri, dkk.. Matematika SMA dan MA untuk Kelas X Semester 2. Jakarta: 

Erlangga. 

 

Mengetahui 

  

Wonotunggal,    Maret 2016 

Kepala SMA N 1 Wonotunggal 

 

Peneliti 

 

      

 

 

    

     Drs. Slamet Riyadi, M.Pd., Kons 

  

Beny Meilon, S.Pd 

NIP. 196402091992031003 

 

NIP.198705122010011010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah   : SMA N 1 WONOTUNGGAL  

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X / 2 

Materi Pokok   : Dimensi tiga 

Alokasi Waktu   : 2 × 45 Menit  

Pertemuan ke  : 3 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI)  

1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

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

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3) Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognisi berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.14 Mendeskripsikan konsep 

jarak dan sudut antar 

garis/bidang, bidang/bidang 

dan irisan dua bidang dalam 

bangun ruang dimensi tiga 

melalui demonstrasi 

menggunakan alat peraga 

atau media lainnya, dan 

menerapkannya dalam 

3.14.4 Mendeskripsikan jarak dua garis sejajar. 
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pemecahan masalah 

 

4.14  Menggunakan berbagai 

prinsip bangun datar dan 

ruang serta dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata berkaitan dengan jarak 

dan sudut antara titik, garis 

dan bidang. 

4.14.1 Menentukan jarak dua garis sejajar. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 

Melalui pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta model 

Problem Based Learning  dengan benar dapat; 

1. Mendeskripsikan jarak dua garis sejajar. 

2. Menentukan jarak dua garis sejajar. 

 

D. Materi Pembelajaran 

Jarak dua garis yang sejajar 

 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, dan ceramah 

Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar, mengomunikasikan) 

Model Pembelajaran : PBL (Problem Based Learning) 

 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks  

Model PBL 
Alokasi Waktu 

KEGIATAN PENDAHULUAN 10 menit 

1.  Guru dan siswa mengawali pelajaran tepat 

waktu. 

  

2.  Guru membuka pelajaran dengan salam.  

3.  Ketua kelas memimpin doa sebelum memulai 

pelajaran jika pelajaran. 

 

4.  Guru menyiapkan kondisi fisik siswa berupa 

ditanya kehadiran dan menyiapkan  buku 

matematika. 

 

5.  Guru menanyakan pekerjaan rumah yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya dan 

membahas soal yang dianggap sulit oleh 

siswa 
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6.  Guru menyampaikan informasi materi yang 

akan dipelajari yaitu jarak dua garis yang 

sejajar dan siswa membuka buku siswa. MV 

3 slide 1 

  

7.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. MV 3 slide 2 

 

8.  Siswa diberikan  motivasi  dengan  cara  

menyampaikan manfaat  yang diperoleh  dari  

mempelajari materi  jarak dua garis yang 

sejajar. MV 3 slide 3 

 

9.  Guru menjelaskan tahapan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. MV 3 

slide 4. 

  

10.  Guru menjelaskan tahapan penilaian yang 

akan dilakukan selama pembelajaran. 

 

11.  Siswa menjawab serangkaian pertanyaan 

apersepsi yang disampaikan oleh guru secara 

lisan maupun tertulis mengenai teorema 

pythagoras dan kedudukan garis yang sejajar. 

MV 3 slide 5 

 

KEGIATAN INTI 65 menit 

12.  Siswa memperhatikan informasi yang 

disajikan guru, yaitu tentang cara menentukan 

jarak dua garis yang sejajar. MV 3 slide 6 

Fase 1 : Orientasi 

Siswa Pada 

Masalah 

 

 

13.  Siswa mengajukan pertanyaan terkait 

permasalahan yang diberikan guru tadi sesuai 

dengan pengetahuan awal yang dimiliki 

dengan percaya diri. Pertanyaan yang 

diharapkan muncul adalah ”bagaimana cara 

menentukan jarak dua garis yang sejajar?” 

 

14.  Setelah siswa mengajukan pertanyaan, guru 

mengarahkan bahwa pertanyaan yang 

disampaikan tadi akan terjawab setelah siswa 

mengerjakan hands on activity 3 secara 

berkelompok. 

Fase 2: 

Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok belajar 

25 menit 

15.  Siswa dikelompokan kedalam kelompok kecil 

terdiri atas 3-4 orang. 

 

16.  Siswa duduk sesuai dengan kelompok 

masing-masing. 
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17.  Siswa dibagikan hands on activity 3 kepada 

setiap kelompok untuk dapat menemukan 

konsep tentang menentukan jarak dua garis 

yang sejajar. 

 

18.  siswa mengamati permasalahan pada hands 

on activity 3. 

 

19.  Siswa mengajukan pertanyaan terkait 

permasalahan yang ada pada hands on 

activity 3. 

 

20.  Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan hands 

on activity 3. 

 

21.  Siswa mengumpulkan informasi terkait 

permasalahan tentang menentukan jarak dua 

garis yang sejajar dari buku pegangan siswa. 

 

22.  Selama kegiatan diskusi hands on activity 3, 

guru memberikan bimbingan serta melakukan 

penilaian sikap kerja sama siswa. 

Fase 3: 

Membimbing 

penyelidikan 

individu atau 

kelompok 

10 menit 

23.  Siswa mengasosiasi jawaban melalui kegiatan 

diskusi konsep tentang menentukan jarak dua 

garis yang sejajar dengan menuliskan hasil 

diskusi di hands on activity 3. 

 

24.  Masing-masing kelompok menempelkan hasil 

diskusinya di papan tulis. 

  

25.  Salah satu kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi dengan percaya diri di depan kelas. 

Fase 4 : 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

 

10 menit 

26.  Siswa memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi yang 

dilakukan dengan percaya diri. 

 

27.  Siswa yang berani mempresentasikan hasil 

diskusinya diberikan reward berupa nilai 
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keaktifan. 

28.  Jawaban siswa dikonfirmasi oleh guru.  

29.  Siswa dipandu oleh guru untuk 

menyimpulkan konsep tentang menentukan 

jarak dua garis yang sejajar. 

 

30.  Siswa mencatat kesimpulan secara mandiri di 

buku catatan masing-masing. 

 

31.  Siswa masih dalam posisi berkelompok. Fase 5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

15 menit 

32.  Masing-masing ketua kelompok mengambil 

LTS 3. 

 

33.  Siswa mengamati permasalahan yang ada 

dalam LTS 3. 

 

34.  Siswa berdikusi dengan teman satu 

kelompoknya dalam menyelesaikan LTS 3 

dengan mencari bahan pendukung dari buku 

pegangan siswa, hands on activity 3 dan buku 

catatan. 

 

35.  Siswa menyelesaikan LTS 3 secara kelompok 

sesuai waktu yang diberikan.  

 

36.  Selama mengerjakan LTS 3, siswa dibimbing 

dan dipandu untuk menyelesaikan LTS 3. 

 

37.  Salah satu siswa menuliskan hasil diskusi 

kelompokanya di papan tulis. 

 10 menit 

38.  Siswa lain diberi kesempatan untuk 

memberikan jawaban lain dari apa yang 

sudah dituliskan. 

 

39.  Jawaban siswa di konfirmasi oleh guru.  

40.  siswa yang aktif diskusi dan berani 

menyampaikan pendapatnya diberikan reward 

berupa nilai keaktifan. 
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KEGIATAN PENUTUP 15 

41.  Siswa menanyakan hal-hal  yang masih belum 

mereka pahami. 

  

42.  guru bersama-sama membuat kesimpulan 

untuk pembelajaran tentang menentukan jarak 

dua garis yang sejajar. 

 

43.  siswa mengerjakan kuis secara mandiri.   

44.  Guru mengajak siswa untuk melakukan 

refleksi terkait kegiatan pembelajaran hari ini 

dan diberikan penguatan belajar. 

  

45.  Siswa diajak untuk senantiasa bersyukur 

kepada Tuhan YME karena diberikan 

kelancaran belajar selama pelajaran 

matematika. 

 

46.  Untuk penguatan materi pembelajaran siswa 

diberi pekerjaan rumah pada slide 14. 

 

47.  Siswa diingatkan untuk mempelajari ulang 

materi menentukan jarak dua garis yang 

sejajar dan materi selanjutnya yaitu 

menentukan jarak garis sejajar bidang. 

 

48.  Ketua kelas memimpin doa jika pelajaran 

pada jam terakhir. 

 

49.  Guru menutup pelajaran dengan salam.  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Teknik :Kuis 

Bentuk : Uraian 

 

G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  : hands on activity , LTS, dan MV. 

2. Alat  : Laptop, LCD proyektor, spidol, dan white board. 

3. Sumber Belajar :  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku Siswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku  Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Krismanto, Al. 2008. Pembelajaran Sudut dan Jarak dalam Ruang Dimensi Tiga. 

Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Matematika. 

Kurnianingsih, Sri, dkk.. Matematika SMA dan MA untuk Kelas X Semester 2. Jakarta: 

Erlangga. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah   : SMA N 1 WONOTUNGGAL 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X / 2 

Materi Pokok   : Dimensi tiga 

Alokasi Waktu   : 2 × 45 Menit  

Pertemuan ke  : 4 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI)  

1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, 

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

lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 

3) Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 

metakognisi berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4) Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.14 Mendeskripsikan konsep 

jarak dan sudut antar 

garis/bidang, bidang/bidang 

dan irisan dua bidang dalam 

bangun ruang dimensi tiga 

melalui demonstrasi 

menggunakan alat peraga 

atau media lainnya, dan 

menerapkannya dalam 

3.14.4 Mendeskripsikan jarak garis dan bidang 

yang sejajar. 

3.14.5 Mendeskripsikan jarak dua bidang yang 

sejajar  
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pemecahan masalah 

4.14  Menggunakan berbagai 

prinsip bangun datar dan 

ruang serta dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata berkaitan dengan jarak 

dan sudut antara titik, garis 

dan bidang. 

4.14.1 Menentukan jarak garis dan bidang 

yang sejajar. 

4.14.2 Menentukan jarak dua bidang yang seja-

jar. 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran  

Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan 

Melalui pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta model 

Problem Based Learning  dengan benar dapat; 

1. Mendeskripsikan jarak garis dan bidang yang sejajar. 

2. Menentukan  jarak garis dan bidang yang sejajar. 

3. Menentukan jarak dua bidang yang sejajar. 

D. Materi Pembelajaran 

Jarak garis dan bidang yang sejajar 

jarak dua bidang yang sejajar 

 

E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran 

Metode Pembelajaran : Diskusi, tanya jawab, dan ceramah 

Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Saintifik (mengamati, menanya, mengumpulkan   

  informasi, menalar, mengomunikasikan) 

Model Pembelajaran : PBL (Problem Based Learning) 

 

No. Kegiatan Pembelajaran 
Sintaks  

Model PBL 
Alokasi Waktu 

KEGIATAN PENDAHULUAN 10 menit 

1.  Guru dan siswa mengawali pelajaran tepat 

waktu. 

  

2.  Guru membuka pelajaran dengan salam.  

3.  Ketua kelas memimpin doa sebelum 

memulai pelajaran jika pelajaran. 

 

4.  Guru menyiapkan kondisi fisik siswa 

berupa ditanya kehadiran dan menyiapkan  

buku matematika. 

 

5.  Guru menanyakan pekerjaan rumah yang 

diberikan pada pertemuan sebelumnya dan 

membahas soal yang dianggap sulit oleh 

siswa 
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6.  Guru menyampaikan informasi materi yang 

akan dipelajari yaitu jarak garis sejajar 

bidang dan siswa membuka buku siswa. 

MV 4 slide 1 

  

7.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai. MV 4 slide 4 

 

8.  Siswa diberikan  motivasi  dengan  cara  

menyampaikan manfaat  yang diperoleh  

dari  mempelajari materi  mengenai jarak 

dua bidang yang sejajar. MV 4 slide 4 

 

9.  Guru menjelaskan tahapan kegiatan 

pembelajaran yang akan dilakukan. MV 4 

slide 6 

  

10.  Guru menjelaskan tahapan penilaian yang 

akan dilakukan selama pembelajaran. 

 

11.  Siswa menjawab serangkaian pertanyaan 

apersepsi yang disampaikan oleh guru 

secara lisan maupun tertulis mengenai 

teorema pythagoras dan kedudukan garis 

yang sejajar. MV 4 slide 5 

 

KEGIATAN INTI 65 menit 

12.  Siswa memperhatikan informasi yang 

disajikan guru, yaitu tentang cara 

menentukan jarak garis sejajar bidang. MV 

4 slide 6 

Fase 1 : Orientasi 

Siswa Pada 

Masalah 

 

 

13.  Siswa mengajukan pertanyaan terkait 

permasalahan yang diberikan guru tadi 

sesuai dengan pengetahuan awal yang 

dimiliki dengan percaya diri. Pertanyaan 

yang diharapkan muncul adalah 

”bagaimana cara menentukan jarak garis 

sejajar bidang?” 

 

14.  Setelah siswa mengajukan pertanyaan, guru 

mengarahkan bahwa pertanyaan yang 

disampaikan tadi akan terjawab setelah 

siswa mengerjakan hands on activity 4 

secara berkelompok. 

Fase 2: 

Mengorganisasikan 

siswa ke dalam 

kelompok belajar 

25 menit 

15.  Siswa dikelompokan kedalam kelompok 

kecil terdiri atas 3-4 orang. 

 

16.  Siswa duduk sesuai dengan kelompok  
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masing-masing. 

17.  Siswa dibagikan hands on activity 4 kepada 

setiap kelompok untuk dapat menemukan 

konsep tentang menentukan jarak garis 

sejajar bidang dan mengenai jarak dua 

bidang yang sejajar. 

 

18.  siswa mengamati permasalahan pada hands 

on activity 4. 

 

19.  Siswa mengajukan pertanyaan terkait 

permasalahan yang ada pada hands on 

activity 4. 

 

20.  Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan 

hands on activity 4. 

 

21.  Siswa mengumpulkan informasi terkait 

permasalahan tentang menentukan jarak 

garis sejajar bidang dan mengenai jarak dua 

bidang yang sejajar dari buku pegangan 

siswa. 

 

22.  Selama kegiatan diskusi hands on activity 

4, guru memberikan bimbingan serta 

melakukan penilaian sikap kerja sama 

siswa. 

Fase 3: 

Membimbing 

penyelidikan 

individu atau 

kelompok 

10 menit 

23.  Siswa mengasosiasi jawaban melalui 

kegiatan diskusi konsep tentang 

menentukan jarak garis sejajar bidang dan 

mengenai jarak dua bidang yang sejajar 

dengan menuliskan hasil diskusi di hands 

on activity 4. 

 

24.  Masing-masing kelompok menempelkan 

hasil diskusinya di papan tulis. 

  

25.  Salah satu kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi dengan percaya diri di depan 

kelas. 

Fase 4 : 

Mengembangkan 

dan menyajikan 

hasil karya 

10 menit 

26.  Siswa memberi kesempatan kepada  
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kelompok lain untuk bertanya atau 

memberikan tanggapan dari presentasi 

yang dilakukan dengan percaya diri. 

27.  Siswa yang berani mempresentasikan hasil 

diskusinya diberikan reward berupa nilai 

keaktifan. 

 

28.  Jawaban siswa dikonfirmasi oleh guru.  

29.  Siswa dipandu oleh guru untuk 

menyimpulkan konsep tentang menentukan 

jarak garis sejajar bidang dan mengenai 

jarak dua bidang yang sejajar. 

 

30.  Siswa mencatat kesimpulan secara mandiri 

di buku catatan masing-masing. 

 

31.  Siswa masih dalam posisi berkelompok. Fase 5 

Menganalisa dan 

mengevaluasi 

proses pemecahan 

masalah 

15 menit 

32.  Masing-masing ketua kelompok 

mengambil LTS 4. 

 

33.  Siswa mengamati permasalahan yang ada 

dalam LTS 4. 

 

34.  Siswa berdikusi dengan teman satu 

kelompoknya dalam menyelesaikan LTS 4 

dengan mencari bahan pendukung dari 

buku pegangan siswa, hands on activity 4 

dan buku catatan. 

 

35.  Siswa menyelesaikan LTS 4 secara 

kelompok sesuai waktu yang diberikan.  

 

36.  Selama mengerjakan LTS 4, siswa 

dibimbing dan dipandu untuk 

menyelesaikan LTS 4. 

 

37.  Salah satu siswa menuliskan hasil diskusi 

kelompokanya di papan tulis. 

 5 menit 

38.  Siswa lain diberi kesempatan untuk  
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memberikan jawaban lain dari apa yang 

sudah dituliskan. 

39.  Jawaban siswa di konfirmasi oleh guru.  

40.  siswa yang aktif diskusi dan berani 

menyampaikan pendapatnya diberikan 

reward berupa nilai keaktifan. 

 

KEGIATAN PENUTUP 15 

41.  Siswa menanyakan hal-hal  yang masih 

belum mereka pahami. 

  

42.  guru bersama-sama membuat kesimpulan 

untuk pembelajaran tentang menentukan 

jarak garis sejajar bidang dan menentukan 

jarak 2 bidang yang sejajar. 

 

43.  siswa megerjakan kuis secara mandiri.  10 menit 

44.  Guru mengajak siswa untuk melakukan 

refleksi terkait kegiatan pembelajaran hari 

ini dan diberikan penguatan belajar. 

  

45.  Siswa diajak untuk senantiasa bersyukur 

kepada Tuhan YME karena diberikan 

kelancaran belajar selama pelajaran 

matematika. 

 

46.  Untuk penguatan materi pembelajaran 

siswa diberi pekerjaan rumah (PR 4 

terlampir). 

 

47.  Siswa diingatkan untuk mempelajari ulang 

materi menentukan jarak garis sejajar 

bidang dan materi selanjutnya yaitu 

menentukan sudut. 

 

48.  Ketua kelas memimpin doa jika pelajaran 

pada jam terakhir. 

 

49.  Guru menutup pelajaran dengan salam.  

 

F. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

Teknik :Kuis 

Bentuk : Uraian 

 

G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media  : hands on activity , LTS, dan MV. 

2. Alat   : Laptop, LCD proyektor, spidol, dan white board. 
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3. Sumber Belajar  :  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku Siswa. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. Matematika SMA /MA/SMK Kelas X 

Buku  Guru. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Krismanto, Al. 2008. Pembelajaran Sudut dan Jarak dalam Ruang Dimensi Tiga. 

Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Matematika. 

Kurnianingsih, Sri, dkk.. Matematika SMA dan MA untuk Kelas X Semester 2. Jakarta: 

Erlangga. 

 

Mengetahui 

  

Wonotunggal,    Maret 2016 

Kepala SMA N 1 Wonotunggal 

 

Peneliti 

 

      

 

 

    

     Drs. Slamet Riyadi, M.Pd., Kons 

  

Beny Meilon, S.Pd 

NIP. 196402091992031003 

 

NIP.198705122010011010 

 

 

 



184 
 

 

 KISI-KISI SOAL KUIS 1 

 

Sub Materi  : Jarak Antar Titik dan Titik ke Garis  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Wonotunggal   

Alokasi waktu/ Bentuk soal : 15 menit / Uraian 

Kelas/ Semester : X/Genap     

  

  

   

Indikator Materi 
Aspek Representasi 

Matematisi 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

3.1.1 Mendeskripsikan jarak 

antar titik. 

3.1.2 Mendeskripsikan jarak 

titik ke garis. 

1 Reprensentasi Visual 

berupa gambar  

2 Representasi Simbolik 

berupa persamaan atau 

ekspresi matematis 

3 Representasi Verbal 

berupa kata-kata atau 

teks tertulis 

Gambarlah ilustrasi 

bidang alas dan 

penampang tegak 

bidang diagonal 

piramida! 

Uraian 

 

4.2.1 Menentukan  jarak antar 

titik. 

4.2.2 Menentukan ja-rak titik 

ke garis. 

Berapa meter tinggi 

piramida yang 

direncanakan dengan 

gam-bar khusus jika 

setiap “bola” 

berdiameter 15 cm? 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

 

Kunci Jawaban Skor 

Langkah-langkah penyelesaian:  

a. Memahami masalah  

Diketahui: Bola-bola disusun hingga membentuk piramida.  

Ditanya   : Jarak antara puncak piramida dan diagonal alas 

piramida apabila diameter bola adalah 15 cm? 

b. Merencanakan penyelesaian 

Gambarlah ilustrasi bidang alas dan penampang tegak bidang 

diagonal piramida, tentukan panjang diagonal alas dan sisi 

miring piramida, dari informasi itu akan bisa didapatkan jarak 

antara ujung piramida dan diagonal alas piramida.  

c. Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    √         

     √              

     √        √     

Penampang tegak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5
 ×

 
 
 

 
 

 

5 ×       

A 

B C 

E 

D 
A 

B 
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 ×     

 

 
×   √  

  

 
√   

           

     √         

     √       
  

 
√      

    √     
    

 
  

    √
    

 
  

    
  

 
√    

                           
  

 
√       cm 

d. Memeriksa kembali jawaban  

    √         

    √   √        

    √   √           

    √     √  

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Skor Maksimal 30 
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KUIS 1 

 

 

Petunjuk 

 Awali dan akhiri aktivitas pengerjaan soal berikut dengan doa. 

 Kerjakanlah soal-soal berikut secara mandiri, jujur, lengkap dan teliti. 

 Waktu pengerjaan:  15 menit.  

 

 

Butir Soal 

 

Berapa meter tinggi piramida yang 

direncanakan dengan gambar khusus seperti 

pada gambar di samping jika setiap “bola” 

berdiameter 15 cm? Gambarlah ilustrasi 

bidang alas dan penampang tegak bidang 

diagonal piramida! 

 

 

 

Selamat Berkerja! 

-  Tunjukan bahwa kejujuran adalah salah satu kualitas diri kalian - 
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KISI-KISI SOAL KUIS 2 

 

Sub Materi  : Jarak Antar Titik dan Titik ke Garis  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Wonotunggal   

Alokasi waktu/ Bentuk soal : 15 menit / Uraian 

Kelas/ Semester : X/Genap     

  

 

Indikator Materi 
Aspek Representasi 

Matematisi 
Indikator Soal 

Bentuk 

Soal 

3.1.3 Mendeskripsikan 

jarak titik ke 

bidang. 

1 Reprensentasi 

Visual berupa 

gambar  

2 Representasi 

Simbolik berupa 

persamaan atau 

ekspresi matematis 

3 Representasi 

Verbal berupa 

kata-kata atau teks 

tertulis 

Gambarkan model 

limas T.ABC 

(tuliskan langkah-

langkah untuk 

menentukan ruas 

garis yang menjadi 

jarak titik A ke 

bidang TBC)! 

Uraian 

 

4.1.3 Menentukan  jarak 

titik ke bidang. 

 Hitung jarak titik A 

ke bidang TBC dari 

limas T.ABC! 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

Kunci Jawaban Skor 

Diketahui : Limas T.ABC dengan AT = AB = AC = 7 cm. 

Ditanya    : Gambar model limas T.ABC! 

Tentukan jarak titik A ke bidang TBC! 

Jawab      : Gambar model limas T.ABC adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Menentukan jarak titik A ke bidang TBC. 

a) Pilih D di   ̅̅ ̅̅  sehingga BD = DC. 

b) Hubungkan   ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅ . 

c) Proyeksikan titik A di   ̅̅ ̅̅  sehingga AA’ merupakan jarak titik A ke bidang 

TBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Menghitung AA’ 

   √        √       √    . 

   √        √   (
 

 
×  √ )

 

 √   
  

 
 √

  

 
 

 

 
√      

 

   √        √   (
 

 
√ )

 

 √   
  

 
 √

   

 
 

 

 
√       

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

2 

4 

 

 

 

4 

A 

B 

C 

T 

A 

B 

C 

T 

D 

A’ 
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Karena AA’D dan ADT sebangun maka 
  

  
 

   

  
 

     
     

  
 

 
 ×

 
 √ 

 
 √ 

 
 

 
√  

Jadi, jarak titik A ke bidang TBC adalah 
 

 
√  cm. 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

Skor Maksimal 30 
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KUIS 2 

 

 

Petunjuk 

 Awali dan akhiri aktivitas pengerjaan soal berikut dengan doa. 

 Kerjakanlah soal-soal berikut secara mandiri, jujur, lengkap dan teliti. 

 Waktu pengerjaan:  15 menit.  

 

 

Butir Soal 

Diketahui sebuah bangun berbentuk limas T.ABC dengan AT, AB dan AC saling tegak 

lurus. Panjang AT = AB = AC = 7 cm. Gambarkan model limas T.ABC dan hitung 

jarak titik A ke bidang TBC (tuliskan langkah-langkah untuk menentukan ruas garis 

yang menjadi jarak titik A ke bidang TBC)! 
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KISI-KISI TES TERTULIS 

(KUIS 3) 

 

Sub Materi  : Jarak Antar Titik dan Titik ke Garis  

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Wonotunggal 

Mata Pelajaran/ Materi Pokok : Matematika/ Dimensi Tiga   

Alokasi waktu/ Bentuk soal : 15 menit / Uraian 

Kelas/ Semester : X/Genap     

  

Jumlah soal : 1 butir  

 

No. Materi Indikator Soal Soal 

1. 

 

Jarak dua 

garis yang 

sejajar. 

 

Menentukan jarak dua garis 

yang sejajar di balok. 

Diketahui sebuah balok 

ABCD.EFGH memiliki panjang 

10 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 

cm. jika titik P dan Q berturut-

turut merupakan perpotongan dari 

bidang dia gonal AFGC dan 

HFBD. Tentukan jarak AE ke PQ. 
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NO. KUNCI JAWABAN SKOR 

 
Diketahui : balok ABCD.EFGH  

panjang 10 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm. 

Titik P dan Q berturut-turut merupakan perpotongan dari 

bidang diagonal AEGC dan HFBD. 

Ditanya : jarak AE ke PQ. 

Jawab : 

Representasi Visual berupa Gambar 

 

 
 

Representasi simbolik, berupa persamaan atau ekspresi matematis. 

Jarak AE ke PQ adalah panjang   ̅̅ ̅̅  atau   ̅̅ ̅̅  , sebab : 

   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  dan    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  atau    ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  dan       ̅̅ ̅̅ . 

     √        

     √       

     √       

     √    

      √  

Panjang     
 

 
   

 

 
 √  

 

 
√  

Representasi verbal, berupa kata-kata atau teks tertulis. 

Jadi jarak AE ke PQ adalah 
 

 
√  cm. 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 10 

 



 

 

  

     

 

      

 

 

Alokasi Waktu : 25 Menit 

Nama kelompok: 

 1.  …………………………………………….. 

 2.  …………………………………………….. 

 3.  …………………………………………….. 

 4.  …………………………………………….. 

 5.  …………………………………………….. 
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a. Kedudukan Titik 

Untuk lebih memahami kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang, 

lakukan aktivitas berikut ini. 

  

Tujuan: Menemukan konsep kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. 

Alat yang dibutuhkan: 

Buku tulis 

Penggaris 

Butiran styrofoam 

Gunting 

Cara Kerja: 

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan. 

2. Misalkan butiran styrofoam adalah sebagai titik, penggaris sebagai garis dan buku tulis 

sebagai bidang. 

3. Letakkan sebuah penggaris diatas meja, kemudian taburkan butiran styrofoam ke atas 

penggaris. Perhatikan apa yang terjadi. 

Kedudukan apakah antara butiran styrofoam dengan penggaris? Gambarkan. Apa yang 

dapat kamu simpulkan? 

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

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

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

4. Siapkan sebuah buku tulis, kemudian letakkan diatas meja. Kemudian taburkan butiran 

styrofoam ke atas buku tulis. Perhatikan apa yang terjadi. 

5. Kedudukan apakah antara butiran styrofoam dengan buku tulis? Gambarkan. Apa yang 

dapat kamu simpulkan? 

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

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

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

 

 

1. Siswa dapat menentukan konsep jarak titik, garis, dan bidang terhadap kedudukan 

titik. 

2. Siswa dapat menentukan jarak suatu titik ke titik. 

3. Siswa terampil menerapkan konsep jarak  titik, garis, dan bidang terhadap jarak 

antara  titik ke titik. 

1. Menemukan Konsep Jarak Titik, Garis, dan Bidang 
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b. Jarak antara Titik dan Titik 

Ilustrasi 

 
  Gambar 1                  Gambar 2 

Perhatikan gambar. Jika ada dua buah mobil (gambar 1) dan dua buah bola (gambar 2), apa 

yang dimaksud jarak antara keduanya? Apakah jarak antara kedua pusatnya? Atau yang 

lainnya? 

 Untuk lebih memahami jarak antara titik dan titik, lakukan aktivitas berikut ini. 

                   Kesimpulan : 

 Jika suatu titik terletak pada  garis, maka dikatakan ....................... 

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

 Jika suatu titik tidak berada pada garis maka dikatakan ................. 

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

 Jika suatu titik terletak pada bidang, maka dikatakan ..................... 

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

 Jika suatu titik tidak berada pada bidang maka dikatakan ............. 

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

 

www.google.com 

Jika suatu titik dilalui oleh garis atau bidang, apakah 

titik tersebut memiliki jarak terhadap garis dan 

apakah titik memiliki jarak terhadap bidang? 
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. 

Tujuan: Menentukan jarak antara titik dan titik 

Alat yang dibutuhkan: 

Bola Plastik 

Benang 

Penggaris 

Gunting 

Lidi 

Lem 

 

Cara Kerja: 

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan. 

2. Letakkan dua buah bola plastik diatas meja secara terpisah.  

3. Tarik benang dari bola plastik pertama ke bola plastik kedua dari berbagai sisi bola 

plastik. Kemudian gunting benang tersebut sebagai salah satu jarak antar bola plastik. 

Lakukan pengukuran beberapa kali. 

4. Kemudian gunting benang hasil pengukuran anda. Perhatikan apa yang terjadi. 

5. Misalkan bola plastik merupakan sebagai titik. Apa yang dimaksud dengan jarak antar 

titik ke titik? Apakah panjang benang ke dua pola plastik sama? Menurutmu, bagaimana 

menentukan jarak antara titik ke titik? Apa yang dapat kamu simpulkan? Gambarkan. 

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

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

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

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

6. Sediakan beberapa lidi, kemudian potong lidi tersebut dengan sama panjang sebanyak 12 

potongan.  

7. Kemudian buat kerangka kubus dari potongan lidi tersebut. Pilih dua titik sudut kubus 

yang anda buat. Tentukan jarak kedua titik tersebut. Menurutmu, bagaimana menentukan 

jarak antara dua kedua titik tersebut? Apa yang dapat kamu simpulkan? 

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

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

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

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

 

Setelah mempelajari dan melakukan aktivitas diatas, jadi 

dapat disimpulkan bahawa jarak diantara dua titik adalah 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

                   Kesimpulan : 

 Jarak antara dua buah bagun adalah ………………………………..... 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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1. Sebuah ruang kelas X  SMA N 1 Wonotunggal yang terletak di jalan Lamper 

Tengah Kelurahan Lamper Tengah Kecamatan Semarang Selatan, Jawa Tengah 

berbentuk balok. Perhatikan ruang kelas tersebut. 

a. Gambarkan ruang kelas tersebut ke dalam sketsa balok dan tentukan nama 

setiap titik sudut kubus yang anda gambar. 

b. Ambil salah satu rusuk balok mewakili sebuah ruas garis. Tentukan titik sudut 

balok apa saja yang terletak pada ruas garis tersebut dan tentukan titik 

sudut balok apa saja yang berada diluar ruas garis tersebut. 

c. Pada balok yang anda gambar. Alas balok merupakan salah satu bidang yang 

terdapat pada balok. Tentukan titik sudut balok apa saja yang terletak pada 

bidang tersebut dan tentukan titik sudut balok apa saja yang berada di luar 

bidang tersebut.  

d. Tentukan salah satu diagonal bidang dan diagonal ruang dari gambar balok 

yang anda gambar. Tentukan titik sudut balok apa saja yang terletak pada 

ruas garis tersebut dan tentukan titik sudut balok apa saja yang berada 

diluar ruas garis tersebut. 

Jawablah soal berikut dengan benar. 

Penyelesaian: 
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2. Budi adalah siswa kelas X  SMA N 1 Wonotunggal, Budi mendapatkan tugas 

sekolah dari gurunya untuk mengukur ukuran ruang tamu rumah Budi. Ruang tamu 

rumah Budi berbentuk balok dengan panjang 12 meter, lebar 6 meter dan tinggi 4 

meter. Selesai mengukur, Budi membuat sketsa ruang tamu rumah Budi 

berbentuk balok ABCD.EFGH. Titik P adalah titik tengah ruas garis AD, titik Q 

dan R masing-masing merupakan perpotongan diagonal-diagonal bidang ADHE dan 

diagonal-diagonal bidang EFGH. Gambarkan dan tentukan berapa meter jarak 

antara : 

a. C dan E  b. B dan G  c. A dan R  

d. P dan F   e. Q dan R   

 

Penyelesaian: 
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3. Diberikan balok ABCD.EFGH dengan panjang rusuk AB = 20 cm, BC= 30 cm, dan 

AE = 40 cm. titik N terletak pada diagonal FH dengan rasio FH:NH = 2:1. 

Hitunglah berapa cm jarak titik A ke titik N 

  

 

Penyelesaian: 
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Alokasi Waktu : 25 Menit 

Nama kelompok: 

 1.  …………………………………………….. 

 2.  …………………………………………….. 

 3.  …………………………………………….. 

 4.  …………………………………………….. 

 5.  …………………………………………….. 
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a. Jarak antara Dua Garis dan Dua Bidang yang Sejaja 

Seperti yang diuraikan sebelumnya, kamu pasti sudah mengetahui bahwa untuk 

menghitung jarak antara dua benda harus saling tegak lurus. 

 

Ilustrasi 

  

  Gambar 1                Gambar 2 

 

Perhatikan gambar 1 dan gambar 2 diatas. Gambar 1 merupakan jalur kereta api 

(misalkan jalur kereta api merupakan dua buah garis sejajar) dan gambar 2 merupakan 

gambar jembatan ampera (misalkan 2 tiang jembatan yang berdiri tegak ke atas sebagai dua 

bidang yang sejajar). Apa yang dimaksud jarak antara dua garis sejajar dan dua bidang yang 

sejajar? Apakah jarak antara keduanya sama? 

 

Untuk memahami jarak antara dua garis dan dua bidang yang sejajar, ayo kita lakukan 

aktivitas berikut ini. 

 

1. Siswa dapat menentukan jarak antara dua garis yang sejajar. 

2. Siswa dapat menentukan jarak antara dua bidang yang sejajar. 

3. Terampil  menerapkan konsep jarak  antara  dua garis dan dua bidang yang sejajar 

 

www.google.com 
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Tujuan: Menentukan jarak antara dua garis dan dua bidang  yang sejajar 

Alat yang dibutuhkan: 

2 buah penggaris 

2 buah buku 

Benang 

Gunting 

Lidi 

Lem 

Cara Kerja: 

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan. 

2. Letakkan dua buah penggaris yang sejajar diatas meja, misalkan dua buah penggaris yang 

sejajar adalah sebagai dua garis yang sejajar. Kemudian tarik benang tegak lurus dari 

penggaris yang satu ke penggaris yang lainnya (lakukan beberapa kali dari titik penggaris 

yang berbeda). Kemudian gunting panjang benang hasil pengukuran anda. Catat hasil 

pengukuran anda.  Amati apa yang terjadi? Apakah panjang benang kedua penggaris 

sama?Menurutmu, bagaimana menentukan jarak dua garis yang sejajar? Apa yang dapat 

kamu simpulkan? Gambarkan. 

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

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

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

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

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

3. Sekarang, coba kamu lakukan percobaan berikut. Letakkan berdiri dua buah buku yang 

sejajar diatas meja. Misalkan dua buah buku yang sejajar merupakan dua bidang yang 

sejajar. Kemudian ukur dengan penggaris jarak buku yang satu ke buku yang lainnya. 

Amati apa yang terjadi? Apakah jarak kedua buku sama? Menurutmu, bagaimana 

menentukan jarak dua  yang bidang sejajar? Apa yang dapat kamu simpulkan? 

Gambarkan. 

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

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

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

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

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

4. Sekarang, coba kamu lakukan percobaan berikut, potong beberapa bagian lidi dengan 

sama panjang sebanyak 12 potongan. Selanjutnya bentuk kerangka kubus dari potongan 

lidi tersebut. Misalkan kerangka kubus yang anda buat adalah kubus ABCD.EFGH. Titik 

P, Q, R, dan S masing-masing titikm tengah AE, BF, FG dan EH. Tentukan jarak PQRS 

dan bidang ABGH. Menurutmu, bagaimana menentukan jarak antara dua bidang bidang 

yang sejajar? Gambarkan. 

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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                   Kesimpulan : 

 Jarak antara dua garis yang sejajar adalah ……………………… 

…………………………………………………………………… 

 Jarak antara dua bidang yang sejajar adalah ………………………… 

……………………………………………………………………………

… 

1. Balok ABCD.PQRS dengan panjang rusuk alas AB = 8 cm, cm dan rusuk 

tegak . Tentukan 

a. Jarak antara QR dan AD (dalam cm)! 

b. Jarak antara AB dan RS (dalam cm) ! 

Jawablah soal berikut dengan benar. 

Penyelesaian: 
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2. Tentukan jarak antara bidang ACH dan bidang BEG pada kubus ABCH.EFGH 

dengan panjang rusuk 6 cm. 

 

Penyelesaian: 
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3. Sebuah balok ABCD.EFGH dengan AB = 10 cm, AE = 8 cm dan BC = 6 cm. Titik 

P, Q, R dan S masing-masing titik tengah AE, BF, FG dan EH. Hitunglah berapa 

cm jarak antara bidang PQRS dan bidang ABGH! 

Penyelesaian: 
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𝑡𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sudut Antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 
Ilustrasi 

Sebuah halte bus berbentuk seperti gambar 

disamping. Jika atap halte dibuat tidk sejajar 

dengan lantai, maka dapatkah anda tentukan 

sudut yang dibentuk oleh atap dan lantai halte 

tersebut? 

Gambarkan sketsa halte, kita berfokus pada 

bidang atap dan lantai. Karena bidang atap 

tidak  

 

dibangun sejajar dengan alas maka sudah pasti bahwa kedua bidang pasti berpotongan dan 

membentuk sudut walaupun secara visual, kedua bidang tidak bersentuhan. Untuk 

mendapatkan garis berpotongan kedua bidang maka kita dapat memperpanjang rusuk-rusuk 

kedua bidang. Tentukan besar sudut yang dibentuk kedua bidang tersebut? 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Tujuan Pembelajaran: 
4. Siswa dapat menentukan sudut antara dua bidang dalam ruang. 

5. Siswa terampil menerapkan konsep sudut antara dua bidang dalam ruang 

LEMBAR HANDS ON ACTIVITY 

(Pertemuan 6) 

 

Alokasi Waktu : 25 Menit 

Nama kelompok 1.  …………………………………………….. 

 2.  …………………………………………….. 

 3.  …………………………………………….. 

 4.  …………………………………………….. 

 5.  …………………………………………….. 
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Tujuan: Menentukan sudut antara dua bidang pada  

   bangun ruang. 

Alat yang dibutuhkan: 

2 Buku 

Lidi 

Lem  

Cara Kerja: 

1. Siapkan peralatan yang dibutuhkan. 

2. Letakkan dua buah buku secara bertumpukan. 

Gambarkan sketsa tersebut. Misalkan buku tersebut adalah sebuah bidang. 

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

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

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

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

Perhatikan kondisi tersebut. Adakah sudut yang terbentuk antara dua 

bidang tersebut? 

3. Letakkan sebuah buku terlentang diatas meja dan satu buku lagi dipegang 

diatas buku tersebut tetapi tidak menempel dengan buku pertama. 

Gambarkan sketsa tersebut.  

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

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

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

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

Perhatikan kondisi tersebut. Adakah sudut yang terbentuk antara dua 

bidang tersebut? 

4. Letakkan sebuah buku dan memotong dengan buku yang lain. Gambarkan 

sketsa tersebut. 

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

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

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

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

Perhatikan kondisi tersebut. Adakah sudut yang terbentuk antara dua 

bidang? Berapakah sudut yang terbentuk antara dua bidang tersebut? 

Menurutmu, bagaimana menentukan sudut antara dua bidang? Apa yang 

dapat kamu simpulkan?  

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

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

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

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

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

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

Untuk memahami sudut antara dua bidang pada bangun ruang, ayo kita lakukan aktivitas 

berikut ini. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 

                   Kesimpulan : 

 Sudut yang dibentuk oleh bidang dan bidang jika bidang yang satu 

sejajar atau terletak pada bidang yang lain maka sudut yang dibentuk 

adalah ........................ 

 Sudut antara dua bidang yang berpotongan merupakan ………………………... 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Sudut antara dua bidang α dan β dapat ditentukan dengan langkah-langkah 

berikut. 

1. Ambil sebuah titip P pada garis potong kedua bidang α dan β. 

2. Buatlah garis PQ padang bidang bidang α dan garis PR pada bidang  β yang 

masing-masing tegak lurus terhadap garis potong bidang α dan β. 

3. Sudut QPR ditetapkan sebagi ukuran sudut antara bidang α dan β yang 

berpotongan. 

Gambar:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. Kemudian lakukan percobaan berikut, potong beberapa bagian lidi dengan 

sama panjang sebanyak 12 potongan. Selanjutnya bentuk kerangka kubus 

dari potongan lidi tersebut. Misalkan kerangka kubus yang anda buat adalah 

kubus ABCD.EFGH. Tentukan besar sudut antara bidang ADGF dan bidang 

ABCD. 

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

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

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

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

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

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

6. Kemudian laukan percobaan berikut. Potong beberapa lidi, kemudian bentuk 

sebuah kerangka limas persegi. Misalakan kerang  limas T.ABCD yang anda 

buat dengan panjang TA=13, AB=10, BC = 10. Tentukan besar sudut yang 

dibentuk oleh bidang TAD dengan bidang TBC. 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................... 
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Ayo, asah otak lagi... 

Jawablah soal berikut dengan benar. 

1. Sebuah kubus ABCD.EFGH yang mempunyai rusuk 5 cm. tentukan: 
a. Sudut antara bidang ABCD dengan bidang DCGH. 
b. Sudut antara bidang ADGF dengan bidang ABCD. 
c. Sudut antara bidang ABD dengan bidang BDE. 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

2. Bidang empat D.ABC dengan ABC segitiga sama sisi, DC tegak lurus 

bidang ABC, panjang DC = 1 cm, dan sudut DBC=30o. Jika   adalah 

sudut antara bidang DAB dengan bidang CAB. Tentukan tan .  
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Penyelesaian: 

Penyelesaian: 

3. Sebuah limas beraturan T.ABCD dengan panjang rusuk alas 2 cm dan 

panjang sisi tegak limas cm. Jika  adalah sudut antara bidang TAB 

dan bidang TBC. maka nilai tangen  adalah … 
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Petunjuk: 

1. Mengisi identitas secara lengkap 

2. Kerjakan secara berkelompok, lengkap dan teliti! 

 

Butir Soal: 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. 

a. Tentukan jarak titik C ke BDG! 

b. Titik P merupakan titik tengah rusuk AE. Tentukan bentuk irisan bidang yang melalui titik 

P, D dan F serta tentukan jarak titik B ke bidang tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Tugas Siswa 2 

LTS 2 
Kelompok: ......... 

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

                  2)......................................... 

                  3)......................................... 

                  4)......................................... 

                  5)......................................... 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Wonotunggal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : X/Genap 

Kompetensi Dasar      :Mendeskripsikan konsep jarak dan sudut antar garis/bidang, 

bidang/bidang dan irisan dua bidang dalam bangun ruang dimensi 

tiga melalui demonstrasi menggunakan alat peraga atau media 

lainnya, dan menerapkannya dalam pemecahan masalah 

Tujuan      : Melalui pendekatan Scientific dengan model Problem Based 

Learning siswa dapat menentukan jarak titik ke bidang. 

Alokasi waktu  : 15 menit  
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Satuan Pendidikan :  SMA  

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  X / GENAP 

Materi Pokok : Dimensi 3 

Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum melakukan diskusi dari kegiatan ini! 

2. Kerjakan LTS melalui diskusi kelompok! 

3. Waktu Pengerjaan adalah 10 menit. 

 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 3 

Nama Kelompok: 

1. ...................................................... 

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

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

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

Diketahui sebuah kubus ABCD. EFGH memiliki panjang rusuk 10 cm. jika titik P dan Q 

berturut-turut  merupakan perpotongan dari bidang diagonal AEGC dan HFBD. Tentukan 

jarak BF ke PQ. 
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Kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. 

 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm,  

a. lukislah jarak bidang ACH dan bidang BEG. 

b. tentukan jarak bidang ACH dan bidang BEG. 

 

JAWAB : 

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….…………………

…….……………………….……………………….……………………….………………

……….……………………….……………………….……………………….……………

………….……………………….……………………….……………………….…………

…………….……………………….……………………….……………………….………

……………….……………………….……………………….……………………….……

………………….……………………….……………………….……………………….…

…………………….……………………….……………………….……………………….

……………………….……………………….……………………….……………………

….……………………….……………………….……………………….…………………

…….……………………….……………………….………………........ 

TUJUAN : Setelah mengisi Lembar Tugas Siswa(LTS), Siswa    

dapat  menentukan jarak dua bidang yang sejajar  

dalam ruang dimensi tiga. 

 

waktu : 15 menit 

Kelompok: 

1. ……………………. 

2. ……………………… 

3. ……………………. 

4. ………………………. 
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Petunjuk: 

1. Mengisi identitas secara lengkap 

2. Kerjakan secara berkelompok 

3. Isilah titik-titik berikut dengan lengkap dan teliti! 

 
Ayo Mengingat! 
Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa 2 

LKS 2 
Kelompok: ......... 

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

                  2)......................................... 

                  3)......................................... 

                  4)......................................... 

                  5)......................................... 

 

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Wonotunggal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester  : X/2 

Kompetensi Dasar      : Mendeskripsikan konsep jarak dan sudut antar garis/bidang,  

     bidang/bidang dan irisan dua bidang dalam bangun ruang dimensi  

         tiga melalui demonstrasi menggunakan alat peraga atau media  

         lainnya, dan menerapkannya dalam pemecahan masalah 

Tujuan     : Melalui pendekatan Scientific dengan model Problem Based Learning 

siswa dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang. 

Alokasi waktu  : 15 menit  

A B 

C 
D 

E F 

G 
H 

1. Titik yang terletak pada bidang BCGF 

adalah_____________ 

2. titik-titik yang terletak diluar bidang ACGE 

adalah_____________ 

3. Titik-titik yang terletak pada bidang ADHE 

adalah______________ 

4. Titik-titik yang terletak diluar bidang DCGH 

adalah_______________ 
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Kegiatan 

1. Gambarlah titik P yang terletak di luar bidang . 

2. Tentukanlah kedudukan titik A, B, dan C pada 

bidang α. Titik A dan C merupakan titik sebarang 

pada bidang α, sedangkan titik B merupakan 

proyeksi titik P pada bidang α. 

3. Hubungkanlah garis yang melalui titik P dan A, 

titik P dan B, titik P dan C.  

4. Garis manakah yang menurutmu mewakili jarak 

antara titik P dengan bidang α? Mengapa? 

……….………………………………………… 

……………………………………………………. 

 

 

Perhatikan contoh berikut! 

 

Diketahui limas segiempat beraturan T.ABCD dengan panjang rusuk bidang alas AB = 8 cm 

dan panjang rusuk sisi TA = 9 cm. Tentukan jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD! 

     Penyelesaian:  

     Langkah-langkah:      

1) Gambarlah garis yang melalui titik T dan menembus 

bidang ABCD.  

2) Tentukan titik potong dari diagonal sisi AC dan BD. 

Maka jarak titik T ke bidang ABCD adalah panjang 

ruas garis ………. 

3) Tentukanlah segitiga siku-siku mana yang akan 

digunakan untuk mencari panjang ruas garis…… 

Kemudian cari nilai panjang ruas garis itu dengan 

menggunakan teorema Pythagoras seperti pada 

contoh-contoh sebelumnya. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Simpulan 
Langkah menentukan jarak titik ke bidang sebagai berikut 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



218 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

Teorema Phyrtagoras 

Jika Δ PQR siku-siku di P maka 

   
 
    

 
     

 

Teorema kesejajaran pada segitiga 

Jika diketahui Δ ABC dan   ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅  . Maka berlaku 

  

  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 3 
Waktu: 

25 menit 

JARAK DUA GARIS YANG SEJAJAR 

Satuan Pendidikan :  SMA 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Kelas/Semester :  X/2 

Materi Pokok : Dimensi tiga 

Nama Kelompok: 

1. ...................................................... 

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

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

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

Petunjuk : 

1. Berdoalah sebelum melakukan diskusi dari kegiatan ini! 

2. Kerjakan LKS melalui diskusi kelompok! 

3. Waktu Pengerjaan adalah 25 menit. 

 

Mari Ingat kembali 
 

 

 

Kedudukan titik, garis, dan bidang 

Bila mana dua bidang dikatakan sejajar? 

jawab: 

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…… 



219 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

      Ayo Kita Amati  

Cermati perintah di bawah ini. 

Langkah menentukan jarak antara dua garis sejajar (misalkan garis g dan h) dapat 

sebagai berikut.  

a) Membuat garis g dan h pada bidang α. 

b) Buatlah garis l yang memotong tegak lurus garis g dan h (namakan titik 

potongnya berturut-turut A dan B). 

c) Hubungkan titik AB sehingga terbentuk ruas garis  AB.  

 

      Ayo Kita Mencoba 

MEDIA GAMBAR 

 

      Ayo Kita Menalar 

 

Perhatikan gambar model kubus 

ABCD.EFGH. jika panjang rusuknya a 

cm. Tentukan jarak : 

a. AE ke BF 

b. AC ke EG 

c. EH ke BC 
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Jarak antara 2 garis yang sejajar adalah..................................................................................... 

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

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

PENYELESAIAN: 

1. Gambarlah kubus ABCD.EFGH beserta diagonal sisi BE, HC, AC dan EG. 

 
2. Menghitung panjang diagonal sisi (DS). 

   √      

   √      

   √      

     

3. Jarak dari : 

a. AE ke BF 

Jarak AE ke BF adalah panjang   ̅̅ ̅̅ ̅ atau   ̅̅ ̅̅ ̅ , sebab : 

  ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  atau   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ . 

Jadi, Jarak AE ke BF adalah .... cm. 

b. AC ke EG 

Jarak AC ke EG adalah panjang   ̅̅ ̅̅ ̅ atau   ̅̅ ̅̅ ̅ , sebab : 

  ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  atau   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ . 

Jadi, Jarak AC ke EG adalah .... cm. 

c. EH ke BC 

Jarak EH ke BC adalah panjang   ̅̅ ̅̅ ̅ atau   ̅̅ ̅̅ ̅ , sebab : 

  ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  atau   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅  dan   ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ . 

Jadi, Jarak EH ke BC adalah .... cm. 

 

      Ayo Kita Menyimpulkan 
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KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

1. Kompetensi Dasar: 

3.14 Mendeskripsikan konsep jarak dan sudut antar garis/bidang, bidang/bidang dan irisan 

dua bidang dalam bangun ruang dimensi tiga melalui demonstrasi menggunakan alat 

peraga atau media lainnya, dan menerapkannya dalam pemecahan masalah  

4.14   Menggunakan berbagai prinsip bangun datar dan ruang serta dalam menyelesaikan 

masalah nyata berkaitan dengan jarak dan sudut antara titik, garis dan bidang. 

 

2. Indikator: 

3.1.1 Mendeskripsikan jarak antar titik. 

3.1.2 Mendeskripsikan jarak titik ke garis. 

3.1.3 Mendeskripsikan jarak titik ke bidang. 

4.1.1 Menentukan jarak antar titik. 

4.1.2 Menentukan jarak titik ke garis. 

4.1.3 Menentukan  jarak titik ke bidang. 

4.1.4 Menentukan Sudut antara Dua Garis dalam Ruang 

4.1.5 Menentukan sudut antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 

 

URAIAN MATERI 
Proyeksi pada Bangun Ruang 

1. Proyeksi Titik pada Garis 

 

                          Titik A’ merupakan proyeksi titik A pada garis g. 

 

 

 

 

2. Proyeksi Titik pada Bidang 

Proyeksi titik A pada bidang α adalah titik tembus 

garis yang tegak lurus dari A pada bidang α. 

Titik A : titik yang diproyeksikan 

Bidang α : bidang proyeksi 

Titik A’ : hasil proyeksi titik A pada bidang 

α 

   ̅̅ ̅̅̅  : ruas garis pembuat proyeksi 

(proyektor) 

DIMENSI TIGA 

A 

A’ 
g 

Gambar 1 

A’ 
α 

A 

Gambar 2 
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Jarak pada Bangun Ruang 

Jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang 

menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. 

1. Jarak Antar Titik 

Jarak  antar  titik  adalah  panjang  ruas  garis  yang  

menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi, untuk 

menentukan  jarak titik A ke titik B dalam suatu ruang 

yakni dengan cara menghubungkan titik A dan titik B 

dengan   ̅̅ ̅̅ . Panjang   ̅̅ ̅̅  (ditulis AB) adalah jarak titik A 

ke titik B sebagaimana diperlihatkan pada gambar 3. 

2. Jarak Titik ke Garis 

Jika titik A berada di luar garis g, maka jarak antara titik ke 

garis tersebut dapat digambarkan dengan menggunakan 

langkah-langkah berikut.  

a. Gambarlah garis   yang melalui titik A dan tegak lurus 

terhadap garis    

b. Garis h memotong garis g  di titik P.  

c. AP merupakan jarak titik A ke garis g sebagaimana 

diperlihatkan pada gambar 4.  

3. Jarak Titik ke Bidang 

Jika sebuah titik A berada di luar bidang α, maka jarak 

antara titik ke bidang tersebut dapat digambarkan dengan 

menggunakan langkah-langkah berikut. 

a. Membuat garis g melalui titik A dan tegak lurus bidang α.  

b. Garis g menembus bidang α di titik D. 

c. AD merupakan jarak titik A ke bidang α sebagaimana 

diperlihatkan pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Gambar 3 

A 

P g 

Gambar 4 

h 

D 
α 

A 

Gambar 5 
g 

 

1. Diketahui kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan panjang rusuk 5 satuan. Titik 𝑃 pertengahan rusuk 

𝐶𝐺. Hitunglah jarak:  

a. titik 𝐴 ke titik 𝐵 

b. titik 𝐴 ke titik 𝐶 

c. titik 𝐴 ke titik 𝐷 

d. titik 𝐴 ke titik 𝐺  

e. titik 𝐴 ke titik 𝑃 

f. titik 𝐵 ke titik 𝑃! 

Jawab:  

a. Jarak titik 𝐴 ke titik 𝐵 adalah 𝐴𝐵 yang merupakan rusuk kubus. 

𝐴𝐵 = 5 satuan. 

b. Jarak titik 𝐴 ke titik 𝐶 adalah 𝐴𝐶 yang merupakan diagonal bidang 𝐴𝐵𝐶𝐷. Untuk 

menentukan AC kita gunakan teorema Phytagoras. 

Contoh 

F 

C 

A B 

D 

E 

G H 

P 
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=  52 + 52 

=  (5 2)2 + 52 

𝐴𝐶 =  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2  

= 5 2 satuan. 

c. Jarak titik 𝐴 ke titik 𝐷 adalah 𝐴𝐷 yang merupakan rusuk kubus.  

𝐴𝐷 = 5 satuan. 

d. Jarak titik 𝐴 ke titik 𝐺 adalah 𝐴𝐺 yang merupakan diagonal ruang kubus. Untuk 

menentukan AG kita gunakan teorema Phytagoras. 

𝐴𝐺 =  𝐴𝐶2 + 𝐶𝐺2  

= 5 3 satuan. 

e. Jarak titik 𝐴 ke titik 𝑃 merupakan 𝐴𝑃  

𝐴𝑃 =  (𝐴𝐶)2 + (𝐶𝑃)2  

=  (5 2)2 +  
5

2
 
2

   

=  50 +
25

4
  

=  
225

4
  

=
15

2
  

= 7,5  

Jadi, jarak titik 𝐴 ke 𝑃 adalah 7,5 satuan. 

f. Jarak titik 𝐵 ke titik 𝑃 merupakan BP. 

𝐵𝑃 =  (𝐵𝐶)2 + (𝐶𝑃)2  

=  (5)2 +  
5

2
 
2

   

=  25 +
25

4
  

=  
125

4
  

=
5

2
  5 

Jadi, jarak titik 𝐴 ke 𝑃 adalah 
5

2
  5 satuan. 

2. Diketahui kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷 𝐸𝐹𝐺𝐻 dengan panjang rusuk 4 satuan, hitunglah jarak:  

a. titik 𝐴 ke 𝐵𝐶̅̅ ̅̅      

b. titik 𝐴 ke 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  

c. titik 𝐶 ke garis 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ! 

Jawab: 

a. Jarak titik 𝐴 ke 𝐵𝐶̅̅ ̅̅   adalah 𝐴𝐵. 𝐴𝐵 = 4 satuan. 

b. Jarak titik 𝐴 ke 𝐹𝐺̅̅ ̅̅  adalah 𝐴𝐹. 𝐴𝐹 = 4 2 satuan. 

c. Jarak titik 𝐶 ke 𝐹𝐻̅̅ ̅̅  adalah 𝐶𝑂, dengan 𝑂 adalah 

pertengahan 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ . 

F 

C 

A B 

D 

E 

G H 
O 
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LATIHAN DAN KUNCI JAWABAN  

Perhatikan ∆𝐶𝑂𝐹 siku-siku di 𝑂,𝐶𝐹 = 4 2  satuan dan 

𝑂𝐹 =  2 2 satuan.  

𝐶𝑂 =  (𝐶𝐹)2 − (𝑂𝐹)2  

=  (4 2)2 −  2 2 
2
   

=  32 + 8  

=  40  

= 2  10 

Jadi, jarak titik 𝐶 ke 𝐹𝐻̅̅ ̅̅  adalah 𝐶𝑂 =  2  10 satuan. 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. 

Hitunglah jarak antara: 

a. Titik A ke bidang BCGF 

b. Titik A ke bidang BDHF 

c. Titik A ke bidang BDE 

Jawab: 

a. Jarak titik A ke bidang BCGF merupakan AB = 10 cm 

b. Jarak titik A ke bidang BDHF = AR (R titik tengah 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ ) 

AR = 
1

2
 × AC 

= 
1

2
 ×  

=  cm 

c. Jarak titik A ke bidang BDE 

Perhatikan persegi panjang ACGE  

𝐴𝐺̅̅ ̅̅  berpotongan tegak lurus dengan 𝐸𝑅̅̅ ̅̅  dititik T, sehingga 

jarak titik A ke bidang BDE adalah AT. 

ER =  (𝐸𝐴)2 + (𝐴𝑅)2   

=  (10)2 +  5 2 
2
   

=  

=  cm. 

Luas bidang ARE = 
1

2
 × AR × AE =  

1

2
 × ER × AT  

⇔
1

2
 × 5 2 × 10  = 

1

2
 × 5 6 × 𝐴𝑇   

⇔ 25 2 = 
5

2
 6 × 𝐴𝑇   

⇔AT = 
25 2
5

2
 6

 =  

Jadi, jarak titik A ke bidang BDE adalah  cm. 

E 

R C 

G 

A 

T 

C 

A B 

D 

E 
F 

G H 

R 

T 

O 

C 
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1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak antara: 

a. Titik H ke 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  

b. Titik B ke 𝐴𝐺̅̅ ̅̅  

c. Titik C ke BDG! 

2. Diketahui balok PQRS.TUVW dengan PQ = 4 cm, QR = 3 cm, PT = 6 cm. Hitunglah jarak 

antara: 

a. V ke RSTU 

b. Q ke PRVT! 

3. Diketahui limas beraturan T.ABCD dengan AB = 10 cm, TA = 12 cm. Hitunglah jarak titik 

B ke 𝐴𝑇̅̅ ̅̅ ! 

4.   Suatu kubus panjang diagonal ruangnya adalah a cm. Tentukan: 

a. panjang rusuk tersebut 

b. panjang diagonal bidang kubus tersebut! 

5.   Perhatikan aquarium di samping! 

Pada aquarium tersebut akan ditambahi hiasan 

yang digantungkan pada kawat yang dipasang di 

dalam aquarium melintang dari ujung atas ke 

ujung bawah. Tentukan panjang kawat yang 

diperlukan! 

6.  Berapa meter tinggi tugu yang direncanakan 

dengan gambar khusus seperti pada gambar di 

samping jika setiap “bola” berdiameter 15 cm?  

 

LATIHAN 
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JARAK ANTARA DUA GARIS YANG SEJAJAR 

Jarak antara dua garis sejajar (misalkan garis g dan h) dapat ditentukan sebagai berikut.  

a) Membuat garis g dan h pada bidang α. 

b) Buatlah garis l yang memotong tegak lurus garis g dan h (namakan titik potongnya 

berturut-turut A dan B). 

c) Jarak antara garis g dan h adalah panjang ruas garis AB.  

perhatikan gambar berikut : 

 

Gambar. Jarak dua garis sejajar 

Panjang 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  adalah jarak antara garis 𝑔 dan garis   yang sejajar. 

Jarak antara dua garis yang sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap 

dua garis tersebut.  

 

APLIKASI PADA BANGUN DIMENSI 3 

 

Langkah menentukan jarak antara dua 

garis yang sejajar 𝐷𝐵̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐻̅̅ ̅̅  pada 

kubus ABCD.EFGH, sebagai berikut : 

1. membuat bidang yang melalui garis 

𝐷𝐵̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐻̅̅ ̅̅  yaitu DBFH. 

2. membuat garis k yang tegak lurus 

dengan 𝐷𝐵̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ yaitu 𝐻𝐷̅̅ ̅̅  dan 

𝐹𝐵̅̅ ̅̅ . 

3. 𝐻𝐷̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐵̅̅ ̅̅  adalah jarak antara 

garis 𝐷𝐵̅̅ ̅̅  dan 𝐹𝐻̅̅ ̅̅ . 

k 
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KESIMPULAN 

Jarak antara dua garis yang sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua 

garis tersebut.  

CONTOH SOAL 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 5 cm, lukis dan tentukan 

jarak 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ . 

PENYELESAIAN 

𝐴𝐶 =  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

𝐴𝐶 =  62 + 62 

𝐴𝐶 =  36 + 36 

𝐴𝐶 =  72 

𝐴𝐶 =  6 2 

 

 

 

  

Langkah menentukan jarak antara dua garis yang sejajar 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅  pada kubus 

ABCD.EFGH, sebagai berikut : 

1. Membuat bidang yang melalui garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅  yaitu AEGC. 

2. Membuat garis g yang tegak lurus dengan 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅  yaitu 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐸𝐺̅̅ ̅̅ . 

3. Panjang 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐸𝐺̅̅ ̅̅  adalah jarak antara garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅ . 

 

Menghitung panjang jarak garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅  

Jadi, panjang jarak garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅  adalah 6 2 cm. 
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JARAK ANTARA GARIS YANG SEJAJAR BIDANG 

Jarak antara garis g sejajar bidang α dapat ditentukan sebagai berikut.  

a) Mengambil dua titik sebarang pada garis g  misal titik A dan B. 

b) Memproyeksikan titik A dan B pada bidang α sehingga diperoleh titik A’ dan B’. 

c) Membuat ruas garis A’B’ yang sejajar dengan garis g di bidang α. 

d)  Panjang 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅  = Panjang 𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅ yang merupakan jarak antara garis g sejajar bidang α. 

perhatikan gambar berikut : 

 

Gambar. Jarak dua garis sejajar 

Panjang 𝐴𝐴′̅̅ ̅̅ ̅ dan 𝐵𝐵′̅̅ ̅̅ ̅ adalah jarak antara garis g sejajar bidang α. 

Jarak antara garis sejajar bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus antara 

sebarang titik di garis dengan salah satu titik pada garis yang sejajar garis tersebut 

disuatu bidang. 

 

APLIKASI PADA BANGUN DIMENSI 3 

 

Langkah menentukan jarak antara garis 

𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan bidang BCGF yang sejajar pada 

kubus ABCD.EFGH, sebagai berikut : 

1. Memproyeksikan titik A dan E pada 

bidang BCGF dan diperoleh titik B 

dan F. 

2. Membuat ruas garis 𝐵𝐹̅̅ ̅̅  yang sejajar 

𝐴𝐸̅̅ ̅̅ . 

3. 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  dan 𝐸𝐹̅̅ ̅̅  adalah jarak antara garis 

𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan bidang BCGF. 
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KESIMPULAN 

Jarak antara garis sejajar bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus antara sebarang 

titik di garis dengan salah satu titik pada garis yang sejajar garis tersebut disuatu bidang. 

CONTOH SOAL 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 5 cm, lukis dan tentukan 

jarak 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dengan bidang BDHF. 

PENYELESAIAN 

𝐴𝐶 =  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

𝐴𝐶 =  62 + 62 

𝐴𝐶 =  36 + 36 

𝐴𝐶 =  72 

𝐴𝐶 =  6 2 

𝐴𝑄 =
1

2
𝐴𝐶 =

1

2
6 2 = 3 2 

 

 

 

Langkah menentukan jarak antara garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan bidang BDHF pada kubus 

ABCD.EFGH, sebagai berikut : 

1. Memproyeksikan titik A dan E pada bidang BDHF dan diperoleh titik P dan Q. 

2. Membuat ruas garis 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  yang sejajar 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ . 

3. panjang 𝐴𝑄̅̅ ̅̅  = panjang 𝐸𝑃̅̅ ̅̅  adalah jarak antara garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan bidang BDHF. 

Menghitung panjang jarak antara garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan bidang BDHF 

Jadi, panjang jarak garis 𝐴𝐸̅̅ ̅̅  dan 𝐶𝐺̅̅ ̅̅  adalah 6 2 cm. 
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Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, lukis dan tentukan 

jarak bidang BDG dan bidang AFH. 

 

CONTOH SOAL 

Jarak antara dua bidang yang sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua 

bidang tersebut.  

Jarak antara bidang 𝛼 dan bidang 𝛽 yang sejajar dapat digambarkan sebagai berikut.  

(a) Mengambil sebarang titik P pada bidang 𝛽.  

(b) Membuat garis k melalui titik P dan tegak lurus bidang 𝛼.  

(c) Garis k menembus bidang   di titik Q.  

(d) Panjang 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  merupakan jarak antara bidang 𝛼 dan bidang 𝛽 yang sejajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang 𝑃𝑄̅̅ ̅̅  adalah jarak antara bidang 𝛼 dan bidang 𝛽 yang sejajar. 

𝛼  

𝛽  

𝑃 

𝑄  

JARAK ANTARA DUA BIDANG YANG 

SEJAJAR 
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LANGKAH PENYELESAIAN 

1. Membuat bidang BDG dan bidang AFH. 

Bukti bahwa bidang BDG sejajar bidang AFH: 

a. 𝐴𝐻̅̅ ̅̅  // 𝐵𝐺̅̅ ̅̅  (ABGH persegi panjang) 

b. 𝐻𝐹̅̅ ̅̅  // 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  (BDFH persegi panjang) 

c. 𝐴𝐻̅̅ ̅̅  dan 𝐻𝐹̅̅ ̅̅ berpotongan sehingga dapat dibuat bidang AFH. 

d. 𝐵𝐺̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ berpotongan sehingga dapat dibuat bidang BDG. 

e. Maka bidang AFH sejajar dengan bidang BDG 

2. Melalui bidang AFH, buat garis tinggi  𝐴𝑀 ̅̅ ̅̅ ̅   

3. Melalui bidang BDG, buat garis tinggi  𝐺𝑁 ̅̅ ̅̅ ̅  

4. Tarik  rua s  garis  yang  tegak  lurus  terhadap kedua bidang tersebut yaitu  

 𝐶𝐸̅̅ ̅̅    . Bukti ruas garis tersebut tegak  lurus  terhadap kedua bidang: 

a. Buat bidang yang memuat ruas garis tersebut yaitu ACGE dan EDCF 

b. 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  ⊥ ACGE. Karena 

 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  karena diagonal persegi sehingga  𝐵𝐷̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  

c. 𝐵𝐺̅̅ ̅̅  ⊥ EDCF. Karena 

 𝐵𝐺̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐹𝐶̅̅ ̅̅  karena diagonal persegi sehingga  𝐵𝐺̅̅ ̅̅  ⊥ 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  

d. 𝐵𝐷̅̅ ̅̅  ⊥ ACGE dan 𝐵𝐺̅̅ ̅̅  ⊥ EDCF. 𝐵𝐷̅̅ ̅̅   dan  𝐵𝐺̅̅ ̅̅   termuat dibidang BDG.  Maka  

𝐶𝐸̅̅ ̅̅  ⊥ BDG 

Karena AFH // BDG maka 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  ⊥ AFH 

5. Titik  P  merupakan  titik  tembus   𝐶𝐸̅̅ ̅̅      dan bidang AFH. 

6. Titik  Q merupakan  titik  tembus 𝐶𝐸̅̅ ̅̅      dan bidang BDG. 

7. 𝐶𝐸̅̅ ̅̅  menembus  bidang AFH dan  BDG dititik P  dan Q . 

Jadi, jarak antara bidang AFH dan  BDG adalah (𝑃𝑄̅̅ ̅̅ ) 

 

 

 

A 

C 

B 

D 

E 
F 

G H 

M 

N 

P 

Q 
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Lihat ∆𝐶𝑁𝑄 dan ∆𝐸𝑀𝑃  

∠𝐶𝑄𝑆 = ∠𝐸𝑃𝑀 (sudut luar bersebrangan) 

𝐶𝑁 = 𝐸𝑀 ( M dan N titik potong diagonal) 

∠𝑄𝐶𝑁 = ∠𝑃𝐸𝑀 (sudut dalam bersebrangan) 

Jadi ∆𝐶𝑁𝑄 dan ∆EMP kongruen maka 𝐶𝑄 = 𝐸𝑃. 

Karena titik M titik tengah garis EG dan tiik N titik tengah garis AC, 

sehingga 𝐶𝑄 = 𝑃𝑄 = 𝑃𝐸 

Maka      𝐶𝐸 = 𝑃𝑄 + 𝑃𝑄 + 𝑃𝑄 

          ⟺ 𝐶𝐸 =  3 𝑃𝑄 

Jadi, 

𝑃𝑄 = 
1

3
× 𝐶𝐸 

      = 
1

3
× 6 3 

      = 2 3 

jadi, jarak antara bidang AFH dan  BDG adalah  2 3 cm 

 

Menghitung jarak antara bidang AFH dan  BDG dengan cara di bawah ini. 
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Soal Latihan    

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, lukis dan tentukan 

jarak bidang ACH dan bidang BEG. 

 

 

 

 

 

 

Misalkan bidang       𝛼 dan     sejajar 

 

 

SIMPULAN 

P 

Q 

Jarak  bidang  𝛼 dan  𝛽 yang  sejajar 

adalah panjang 𝑷𝑸̅̅ ̅̅  dengan P  

titik sembarang pada bidang 𝛽  

dan Q proyeksi titik P pada bidang 𝛼 
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2. Menentukan Konsep Sudut pada Bangun Ruang 
Permasalahan 1 

Candi Borobudur merupakan salah satu aset 

budaya Indonesia yang berharga dan terkenal. 

Mungkin, tujuan pariwisata ini bukanlah 

sesuatu hal yang baru bagi kamu. Tetapi 

tahukah kamu ukuran candi tersebut? Ternyata 

luas bangunan candi adalah 123 m x 123 m 

dengan tinggi bangunan 34,5 m       

 

 

dan memiliki 1460 Relief, 504 Arca Buddha, serta 72 stupa. Candi Borobudur memiliki 10 

tingkat (melambangkan sepuluh tingkatan Bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai 

kesempurnaan menjadi Buddha) terdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 tingkat 

berbentuk bundar melingkar, dan sebuah stupa utama berbentuk bundar melingkar, dan 

sebuah stupa utama sebagai puncaknya. Tentukan besar sudut yang dibentuk sisi miring dari 

dasar ke puncak candi. 

 

Penyelesaian: 

Jika kita mengamati kerangkanya, candi tersebut berbentuk limas persegi, seperti yang di 

ilustrasikan berikut ini.  

Karena alas Candi Borobudur berbentuk persegi, maka panjang AB = BC= CD = AD= 123 

m, dan tinggi candi yaitu 34,5 m atau TO = 34,5 m. 

Garis tinggi TO memotong diagonal AC dan BD secara tegak 

lurus. Oleh karena itu, pada TAO , siku-siku di O. Dengan 

teorema pythagoras, diperoleh: 

   22
AOTOAT   dengan 

2

2123
AO m, TO=34,5 m. 

 
2

2

2

2123
5,34














AT  

25,119075,11346 AT  

112968,111 AT m. 

Karena bidang ABCD merupakan persegi, berlaku bahwa TA=TB=TC=TC=112m. 

Selanjutnya, untuk menentukan besar sudut yang dibentuk oleh AT terhadap bidang alas. 

Perhatikan TAO . Dengan menggunakan perbandingan cosinus, berlaku: 

77,0
112

25,61
cos 

AT

AO
  

Dengan menggunakan kalkulator, nilai 
5,39arccos   

Jelasnya besar sudut TAO, TBO, TCO dan TDO adalah sama besar 
5,39 . 

www.google.com 
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                   Kesimpulan : 

 Sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang sejajar dan garis 

yang berimpit adalah 0
o 

 Sudut antara dua garis yang berpotongan merupakan sudut yang 

berada di titik potong antara dua garis itu dan sinar garisnya 

sebagai kaki sudut. 

 Sudut antara dua garis bersilangan (misalkan g dan h bersilangan) 

merupakan sudut yang berada di titik potong antara garis g 

dengan garis k yang garis k sejajar dengan garis h, dan garis h 

bersilangan dengan garis g 

Jadi, sudut kemiringan yang dibentuk sisi miring dari dasr candi ke puncak candi adalah 

sebesar 
5,39 . 

 

1. Sudut antara Dua Garis dalam Ruang 
Ilustrasi 

Satu tim pramuka membuat tiang bendera 

dari tiga tongkat dan tali pandu. Tiang 

bendera tersebut disambung dan diikat 

menjadi sebuah tiang. Tiang tersebut berdiri 

tegak dengan bantuan tali yang diikat pada 

tongkat dan  ditarik dengan kuat ke pasak 

yang sudah ditancapkan ke tanah 

 

 

                                                               ketiga arah. Perhatikan gambar disamping.  

Kita misalkan tiang bendera dan tali tersebut adalah sebuah garis. Gambar di atas 

dapat kita sketsa kembali dengan lebih sederhana. Perhatikan gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TB adalah tiang bendera dengan TC dan TA adalah tali pandu. Dari gambar di atas, 

jelas kita lihat bahwa sudut yang dibentuk oleh TB dan TA adalah   dan sudut yang di bentuk 

oleh TB dan TC adalah  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.google.com 
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Contoh. 
Sebuah prisma segitiga ABC.EFGdengan alas berupa segitiga 

sama sisi ABC dengan sisi 6 cm dan panjang rusuk tegak 10 cm. 

Tentukan besar sudut yang dibentuk garis AG dan garis BG! 

Penyelesaian: 

Berdasarkan gambar disamping. 

AB=BC=AC= 6 cm 

AE=BF=CG = 10 cm 

Perhatikan AEG  siku-siku di E. 

Dengan teorema pythagoras, diperoleh: 

22 EGAEAG   

22 610 AG  

Perhatikan segitiga sama kaki AGB. 

Dengan perbandingan nilai kosinus, diperoleh: 

136

3
cos

'


AG

AG
  

         257247878,0  

      
09,75257247878,0arccos   

Karena ABG  adalah segitiga sama kaki, maka nilai  adalah sebagi berikut. 

GABAGB  2180  

 

 

  09,752180   

 18,150180   

82,29  

Berarti, besar sudut   adalah 
82,29   

 

 

Coba anda kerjakan soal berikut dengan penuh semangat dan teliti. 

1. Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk a cm. gambarkan dan 

tentukan besar sudut yang dibentuk garis AH dan HC. 

2. Sebuah balok ABCD.EFGH dengan panjang rusuk-rusuk AB=4cm, BC=3cm dan BF = 4 

cm. Jika   adalah sudut yang dibentuk oleh garis DE dan HF. Gambarkan dan tentukan 

nilai sin    = … 

3. Diketahui kubus PQRS.KLMN dengan panjang rusuk 3 cm. gambarkan dan tentukan besar 

sudut yang dibentuk oleh garis-garis: 

a. QK dan QM 

b. PL dan PS 

c. RS dan PL 

Latihan 5 

2180  
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2. Sudut antara Garis dan Bidang pada Bangun Ruang 
Ilustrasi 

   
         Gambar 13         Gambar 14 

Perhatikan gambar ilustrasi diatas. Dua orang pemanah sedang latihan memanah di 

sebuah lapangan. Kedua pemanah tersebut berhasil memanah tepat pada sasaran. Masing-

masing anak panah menancap tepat di pusat bidang sasaran seperti gambar diatas. Perhatikan 

posisi kedua anak panah tersebut. Bagaimana pengamatanmu? Tentu, kita mengatakan kedua 

anak panah menancap tepat pada sasaran, yaitu pada pusat bidang. Tetapi, coba kamu 

perhatikan posisi kedua anak panah tersebut sangat berbeda. Mari kita misalkan anak panah 

tersebut sebuah garis dan papan target anak panah adalah sebuah bidang (sebut bidang A dan 

B serta garis h dan k) sehingga kita ilustrasikan kembali posisi anak panah tersebut seperti 

gambar berikut. 

 
 

 Dengan demikian, anak panah yang menancap pada bidang adalah sebuah ilustrasi 

bahwa sebuah garis dapat memotong sebuah bidang di satu titik. Perhatikan gambar bidang A, 

garis h selalu tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang, sehingga garis h disebut 

tegak lurus terhadap bidang. Garis yang tegak lurus pada bidang, kita sebut membentuk sudut 

90
o
 terhadap bidang. Perhatikan bidang B , garis k tidak tegak lurus terhadap bidang atau garis 

k tidak membentuk sudut 90
o
 terhadap bidang tetapi membentuk sudut yang lain dengan 

bidang. Dapatkah kamu menentukan besar sudut tersebut? Perhatikan gambar berikut. 
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                   Kesimpulan : 

 Sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang jika garis itu sejajar 

atau terletak pada bidang maka sudut yang dibentuk adalah .... 

 Sudut antara garis dan bidang adalah susut lancip yang dibentuk 

oleh garis dengan proyeksinya pada bidang. 

 Sudut antara garis g dan bidang α dapat ditentukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Buatlah garis l yang menembus bidang V di titik P. 

2. Proyeksikan garis l dengan bidang V  sehingga didapatkan 

garis l’. 

3. Sudut lPl’ adalah sudut antara garis l dengan bidang V. 

Gambar: 

 
 

 

Untuk menentukan besar sudut antara garis l dengan bidang v, dengan l tidak tegak 

lurus v, ditentukan oleh besar sudut antara garis l dan l
’
 yang merupakan proyeksi gais l pada 

bidang v. Jadi, besar sudut antara garis l dan bidang v sama dengan besar sudut antara garis l 

dan l
’
, yaitu  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh. 

Sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Sudut antara garis AE dan bidang 

AFH adalah  . Tentukan nilai sin  ! 

Penyelesaian: 

Perhatikan posisi garis AE dan bidang AFH pada kubus berikut. 

Perhatikan AEP  dengan siku-siku di E. 

Panjang 22
2

1
 EGEP  

 2222 224  EPAEAP  

62AP  

 

  Untuk menentukan besar sinus sudut   adalah 

3
3

1

3

1

62

22
sin 

AP

EP
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Coba anda kerjakan soal berikut dengan penuh semangat dan teliti. 

1. Sebuah kubus ABCD.EFGH . Jika sudut antara CG dan bidang BDG adalah  , gambarkan 

dan tentukan nilai tan   adalah … 

2. Diberikan sebuah limas beraturan T.ABCD dengan panjang AB= 3 cm, 6TC  cm. 

Gambarkan dan tentukan besar sudut antara TB dengan bidang ABCD. 

3. Diketahui bidang empat beraturan A.BCD dengan E titik tengah BC. Jika sudut antara AG 

dan bidang BCD adalah   . Gambarkan dan tentukan nilai cos α. 

 

3. Sudut antara Dua Bidang pada Bangun Ruang 
Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, kedua sampul buku berpotongan di tulang buku atau bidang 

dan bidang   berpotongan di garis k. Perhatikan bahwa PQ tegak lurus dengan garis k dan 

garis RQ tegak lurus juga dengan garis k. Dengan demikian, sudut yang di bentuk oleh bidang 

 dan bidang   adalah sudut yang dibentuk  oleh garis PQ dan RQ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berikut. Sebuah buku terdiri dari beberapa halaman terbuka 

seperti gambar di bawah. Kumpulan tersebut sering disebut dengan berkas. 

Halaman per halaman merupakan bentuk dari sebuah bidang. Misalkan saja, 

kita ambil sampul buku depan dengan sampul belakang. Kita sebut sampul 

buku depan dengan bidang  dan sampul buku belakang adalah bidang . 

Tentu saja anda sudah mengerti bahwa buku memiliki tulang buku, dan tulang 

buku tersebut dimisalkan dengan sebuah garis k. 

Perhatikan gambar. 

 

Latihan 6 
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Permasalahan 

Sebuah halte bus berbentuk seperti gambar 

disamping. Jika atap halte dibuat tidk sejajar 

dengan lantai, maka dapatkah anda tentukan 

sudut yang dibentuk oleh atap dan lantai halte 

tersebut? 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Mari kita sederhakan sketsa gambar tersebut. 

 
Pengamatan kita terfokus pada bidang atap dan lantai. Kita sebut saja bidang lantai adalah 

bidang   dan bidang atap adalah bidang  . Karena bidang atap tidak dibangun sejajar maka 

sudah pasti bahwa kedua bidang pasti berpotongan dan membentuk sudut walaupun secara 

visual, kedua bidang tidak bersentuhan. Untuk mendapatkan garis perpotongan kedua bidang 

maka kita dapat memperpanjang rusuk-rusuk kedua bidang. Perhatikan gambar disebelah 

kanan anda. 

Rusuk AE diperpanjang menjadi AP 

Rusuk BF diperpanjang menjadi BP 

Rusuk DH diperpanjang menjadi DQ 

Rusuk CG diperpanjang menjadi CQ 

Dari gambar dapat kita lihat, garis PQ adalah perpotongan kedua bidang. Garis ST tegak lurus 

dengan PQ dan garis UT juga tegak lurus dengan PQ. Dengan demikian, sudut antara bidang 

  dan bidang   adalah  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah-langkah menentukan sudut antara dua bidang: 

1. Tentukan garis potong kedua bidang 

2. Ambil satu titik pada garis ptong dua bidang, misal titik T 

3. Buat garis pada bidang pertama melalui titik T dan tegak lurus garis potong, 

misal garis g 

4. Buat garis pada bidang kedua melalui titik T dan tegak lurus garis potong, 

misal garis h 

5. Sudut antara garis g dan garis h adalah sudut antara dua bidang. 

www.google.com 
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                   Kesimpulan : 

 Sudut yang dibentuk oleh bidang dan bidang jika bidang yang 

satu sejajar atau terletak pada bidang yang lain maka sudut yang 

dibentuk adalah 0
o
. 

 Sudut antara dua bidang yang berpotongan merupakan sudut yang 

dibentuk oleh dua garis berpotongan (sebuah garis pada bidang 

pertama dan sebuah garis lagi pada bidang yang lainnya) dan 

tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang tersebut. 

 Sudut antara dua bidang α dan β dapat ditentukan dengan 

langkah-langkah berikut. 

1. Ambil sebuah titip P pada garis potong kedua bidang α dan β. 

2. Buatlah garis PQ padang bidang bidang α dan garis PR pada 

bidang  β yang masing-masing tegak lurus terhadap garis 

potong bidang α dan β. 

3. Sudut QPR ditetapkan sebagi ukuran sudut antara bidang α 

dan β yang berpotongan. 

Gambar: 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 

Sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Sudut antara bidang ABCD dan 

bidang DBG adalah  . Tentukan nilai tan  ! 

Penyelesaian: 

BD adalah garis peroptongan bidang ABCD dan bidang 

BDG 

BDGT   dan BDCT  . 

Jadi sudut antara bidang ABCD dan bidang BDG adalah 

sudut antara garis GT dan TC. 

Misalkan GTC  

26
2

1
 ACCT  

Perhatikan GCT  dengan siku-siku di C. 

CT

CG
tan  
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                   RANGKUMAN 

 Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis, jika titik 

tersebut dilalui garis. 

 Sebuah titik dikatakan terletak di luar garis, jika titik tersebut 

tidak dilalui garis. 

 Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah bidang, jika titik 

tersebut dilalui bidang 

 Sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang, jika titik tersebut 

tidak dilalui bidang. 

 Jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang 

menghubungkan kedua titik tersebut. 

 Jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang 

di tarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. 

 Jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang 

di tarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. 

 Jarak antara titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang tegak 

lurus dan menghubungkan titik tersebut dengan bidang ( jarak 

titik ke proyeksinya pada bidang). 

 Jarak antara dua garis yang sejajar adalah panjang ruas garis yang 

tegak lurus terhadap dua garis tersebut. 

  

26

12
tan   

2tan   

 

 

Coba anda kerjakan soal berikut dengan penuh semangat dan teliti. 

1. Diketahui limas beraturan T.ABCD dengan panjang AB= 8 cm dan TA = 13 cm. Jika   

adalah sudut antara bidang TBC dengan bidang ABCD. Maka nilai sin  . 

2. Diketahui bidang empat T.ABC mempunyai alas segitiga siku-siku ABC dengan AB=AC, 

35TA  cm,  dan tegak lurus pada alas. Jika BC = 10 cm. gambarkan dan tentukan besar 

sudut antara bidang TBC dengan bidang alas. 

3. Sebuah limas beraturan T.ABCD dengan panjang rusuk alas 8 cm dan panjang sisi tegak 

limas 34 cm. Jika   adalah sudut antara bidang TAB dengan bidang ABCD. maka nilai 

tan   adalah … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 7 
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 Jarak antara dua bidang yang sejajar adalah panjang ruas garis 

yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. 

 Sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang sejajar dan garis 

yang berimpit adalah 0
o
 

 Sudut antara dua garis yang berpotongan merupakan sudut yang 

berada di titik potong antara dua garis itu dan sinar garisnya 

sebagai kaki sudut. 

 Sudut antara dua garis bersilangan (misalkan g dan h bersilangan) 

merupakan sudut yang berada di titik potong antara garis g 

dengan garis k yang garis k sejajar dengan garis h, dan garis h 

bersilangan dengan garis g. 

 Sudut yang dibentuk oleh garis dan bidang jika garis itu sejajar 

atau terletak pada bidang maka sudut yang dibentuk adalah .... 

 Sudut antara garis dan bidang adalah susut lancip yang dibentuk 

oleh garis dengan proyeksinya pada bidang. 

 satu sejajar atau terletak pada bidang yang lain maka sudut yang 

dibentuk adalah 0
o
 

  Sudut antara dua bidang yang berpotongan merupakan sudut 

yang dibentuk oleh dua garis berpotongan (sebuah garis pada 

bidang pertama dan sebuah garis lagi pada bidang yang lainnya) 

dan tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang tersebut. 
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LEMBAR VALIDASI   

SILABUS 
 

A. TUJUAN 

Lembar validasi Silabus ini disusun untuk mengetahui tingkat validitas 

Silabus yang akan digunakan dalam penelitian campuran dengan model 

pembelajaran pbl dengan pendekatan saintifik berbantuan hands on activity  pada 

materi bangun ruang.  

  

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI SILABUS 

 Untuk meningkatkan hasil pembelajaran maka instrumen-instrumen 

pembelajaran divalidasi, diantaranya validasi terhadap Silabus. Komponen-

komponen validasi Silabus dijabarkan dalam beberapa indikator, dan selanjutnya 

dikembangkan dalam bentuk pernyataan untuk dinilai. Komponen-komponen 

indikator validasi silabus ditunjukan dalam tabel di bawah ini, komponen silabus 

lainnya tidak termasuk dalam komponen penilaian silabus ini karena hal tersebut 

sudah baku dari Standar Isi K13.  

 

Tabel 1. Komponen-komponen Indikator Validasi Silabus 

Model Pembelajaran PBL Berbantuan Hands On Activity 

NO. Aspek yang dinilai 

1.  Identitas 

2.  Kompetensi Inti 

3.  Kompetensi Dasar 

4.  Indikator  

5.  Materi Pembelajaran 

6.  Kejelasan perencanaan kegiatan terhadap tahapan pada model Problem 

based learning. 

a. Tahap 1: Memberikan orientasi peserta didik terhadap suatu 

masalah 

b. Tahap 2: Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

c. Tahap 3: Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok  

d. Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan 
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masalah 

e. Tahap 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah 

7.  Kejelasan perencanaan kegiatan terhadap kemampuan representasi 

matematis 

8.  Teknik Penilaian 

9.  Bentuk Instrumen 

10.  Sumber Belajar 

11.  
Keterbacaan bahasa dan kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

 

C. BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi silabus ini menggunakan skala penilaian. 

Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban yang 

merupakan nilai terhadap kevalidan silabus untuk pembelajaran yang akan 

dilaksanakan.  

D.  IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

  

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Wonotunggal 

Kelas/ Semester : X / 2 

Materi Pokok  : Dimensi Tiga  

Model Pembelajaran : PBL 

Standar Kompetensi : Mendeskripsikan konsep jarak dan sudut antar 

garis/bidang, bidang/bidang dan irisan dua 

bidang dalam bangun ruang dimensi tiga 

melalui demonstrasi menggunakan alat peraga 

atau media lainnya, dan menerapkannya dalam 

pemecahan masalah 

 

 

E. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1) Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 

Silabus yang telah saya susun. 
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2) Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas 

silabus yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3) Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada 

kolom nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4) Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas diskripsikan. Untuk 

option 2 merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 

merupakan indikator penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 

1 dan 5, dan option 4 merupakan option yang indikatornya mendekati 

option 5.  

5) Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  

6) Atas kesedian Ibu/Bapak, saya ucapkan banyak terimakasih 

 

F. PENILAIAN SILABUS BERDASARKAN KOMPONEN-KOMPONENNYA 

1) Identitas 

Satuanpendidikan, mata pelajaran, materi pokok, kelas, semester, dan 

alokasi waktu telah ditulis sesuai denganStandar Isi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan. 

     

 

Tidak sesuai 
dengan 

Standar isi 
kurikulum 

tingkat satuan 
pendidikan 

    

Sesuai dengan 
Standar isi 
kurikulum 

tingkat satuan 
pendidikan 

 

2) Kompetensi Inti (KI) 

Standar kompetensi yang dikembangkan merupakan kualifikasi 

kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pemahaman 

kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang 

dalam ruang dimensi tiga. 

     

 

Standar 
Kompetensi 

yang 
dikembangkan 

tidak sesuai 
dengan 

    

Standar 
Kompetensi 

yang 
dikembangkan 
sesuai dengan 
kemampuan 

2 1 3 4 5 
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kemampuan 
minimal siswa 

minimal siswa 

 

3) Kompetensi Dasar (KD) 

Kompetensi Dasar yang dikembangkanmerupakankemampuan yang harus  

dikuasai dan dimiliki siswa serta mengacu pada model Problem based 

Learning 

     

KD yang 
dikembangkan 
tidak mengacu 

pada model 
problem based 
learning  dan 
kemampuan 
yang harus 

dikuasai siswa 

   KD yang 
dikembangkan 
mengacu pada 

model problem 
based learning  
dan kemampuan 

yang harus 
dikuasi siswa 

 

4) Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup 

pengetahuan tentang bangun ruang dimensi tiga. 

     

 

Kata-kata tidak 
operasional 
dan tidak 
mencakup 

pengetahuan 
tentang 

bangun ruang 
dimensi tiga  

    

Menggunakan 
kata-kata  

operasional dan 
mencakup 

pengetahuan 
tentang 

bangun ruang 
dimensi tiga  

 

 

 

 

 

 

5) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran yang dikembangkan meliputi kedudukan, jarak, dan 

besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 

tiga (sesuai dengan standar isi K13) 

 

     

 

Tidak sesuai 

    

Sesuai dengan 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 



249 

 

dengan KI 
dan KD 

KI dan KD 

 

 
6) Kejelasan perencanaan kegiatan terhadap tahapan pada model 

Problem based Learning: 

Kegiatan pembelajaran mencerminkan tahap-tahap pada model Problem 

based learning. 

 

     

Kegiatan 
pembelajaran 

tidak 
mencerminkan 
dengan tahap  

PBL 

   Kegiatan 
pembelajaran 
sesuai dengan 
mencerminkan 
dengan tahap  

PBL 
 

7) Kejelasan perencanaan kegiatan terhadap kemampuan representasi 

matematis 

Kegiatan pembelajaran menyertakan aspek-aspek representasi matematis 

yang dilatihkan selama pembelajaran 

 

 

Kegiatan 
pembelajaran 

tidak 
menyertakan 
aspek-aspek 
representasi 

matematis yang 
dilatihkan 

selama 
pembelajaran 

   Kegiatan 
pembelajaran 
menyertakan 
aspek-aspek 
representasi 

matematis yang 
dilatihkan 

selama 
pembelajaran 

 

 

 

 

8) Penilaian 

Penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indicator pencapaian 

kompetensi, dan representasi matematis 

     

 

 

Penilaian tidak 
sesuai dengan 

indikator 
pencapaian 
kompetensi 

    

 

Penilaian  
sesuai dengan 

indikator 
pencapaian 
kompetensi 

 

2 1 3 4 5 

2

2 

1

1 
3

3 

4

4 

5

5 

2 1 3 4 5 
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9) Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan standard kompetensi dan 

kompetensi standar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indicator 

pencapaian kompetensi. 

     

 

Beban KI, KD, 
materi ajar, 

kegiatan 
pembelajaran 
dan IPK tidak 
sesuai dengan 

waktu 

    

Beban KI, KD, 
materi ajar, 

kegiatan 
pembelajaran 

dan IPK sesuai 
dengan waktu 

 

 

10) Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan didasarkan pada standard kompetensi dan 

kompetensi standar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indicator 

pencapaian kompetensi. Salah satu sumber yang digunakan adalah 

pengembangan bahan ajar dalam bentuk buku siswa 

     

 

Sumber 
Belajar belum 
sesuai dengan 

KI, KD, 
materi, 

kegiatan 
pembelajaran 

dan IPK 

    

Sumber 
Belajar  sesuai 

dengan KI, 
KD, materi, 

kegiatan 
pembelajaran 

dan IPK 

 

 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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G. SKALA PENILAIAN:  

Rata-Rata Nilai Kriteria Hasil ( √ ) 

1,00<n ≤ 1,80 TidakBaik ............ 

1,80<n≤ 2,60 KurangBaik ............ 

2,60<n≤ 3,40 CukupBaik ............ 

3,40 <n≤ 3,20 Baik ............ 

4,20 <n≤ 5,00 SangatBaik ............ 

 

Kesimpulan terhadap validasi silabus : 

Dapat digunakan tanpa revisi 

Dapat digunakan dengan sedikitrevisi  

Dapat digunakan dengan banyakrevisi  

Tidak dapat digunakan 

 

H. KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semarang, ....................................2016 

Validator, 

 

 

Dr. Isnarto, M.Si 

NIP. 196902251994031001 
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G. SKALA PENILAIAN  

Jumlahskor total (n) Nilai Hasil 

(√ ) 

3015  n  Tidakbaik .......... 

4530  n  Kurangbaik .......... 

6045  n  Baik .......... 

7560  n  Sangatbaik .......... 

 

Kesimpulan terhadap hasil validasi buku siswa 

 

 

 

 

 

 

 

H. KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN 

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

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

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

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

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

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

Semarang, .................................... 2016 

Validator , 

 

 

 

Dr. Isnarto, M.Si 

NIP. 196902251994031001 

Dapatdigunakantanparevisi 

Dapatdigunakandenganrevisikecil 

Dapatdigunakandenganrevisibesar 

Tidakdapatdigunakan 
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LEMBAR VALIDASI  

RPP 

A. TUJUAN 

Lembar validasi RPP ini disusun untuk mengetahui tingkat validitas RPP yang akan 

digunakan dalam penelitian dengan model model pembelajaran PBL dengan pendekatan 

saintifik berbantuan hands on activity untuk meningkatkan representasi matematis. 

 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI RPP  

Untuk meningkatkan hasil pembelajaran maka instrumen-instrumen pembelajaran 

divalidasi , diantaranya validasi terhadap RPP. Komponen-komponen validasi RPP 

dijabarkan dalam beberapa indikator dan selanjutnya dikembangkan dalam bentuk 

pernyataan untuk dinilai. Komponen-komponen indikator validasi RPP ditunjukkan dalam 

tabel berikut ini.  

 

Tabel 1. Komponen-komponen indikator validasi RPP 

No Aspek yang dinilai 

1.  Kesesuaian RPP dengan kurikulum 

2.  Penyusunan RPP sistematis (terurut) 

3.  Kesesuaian identitas dengan standar isi 

4.  Pencapaian indikator sesuai dengan KI dan KD 

5.  Kesesuaian standar kompetensi dengan standar isi 

6.  Kesesuaian kompetensi dasar dengan standar isi 

7.  Perencanaan rumusan tujuan pembelajaran 

8.  Ketepatan materi ajar dengan tujuan pembelajaran 

9.  Kejelasan langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup 

10.  Kejelasan perencanaan kegiatan terhadap tahapan pada model Problem based 

learning. 

a. Tahap 1: Memberikan orientasi peserta didik terhadap suatu masalah 

b. Tahap 2: Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 

c. Tahap 3: Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok  

d. Tahap 4: mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah 

e. Tahap 5 : Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 
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11.  Kesesuaian perencanaan penilaian hasil belajar dengan tujuan 

pembelajaran 

12.  Kejelasan penggunaan alat dan sumber-sumber belajar 

13.  Keterbacaan bahasa dan kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia 

yang baik dan benar 

 

C. BENTUK INSTRUMEN  

Bentuk instrumen validasi RPP ini menggunakan skala penilaian. Masing-masing  butir 

pertanyaan memiliki 5 pilihan (option)  jawaban yang merupakan nilai terhadap 

kevalidan RPP  untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

 

D. IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 WONOTUNGGAL 

Kelas/ Semester : X/ 2 

Materi Pokok  : Bangun Ruang dimensi Tiga  

Model Pembelajaran : PBL 

Standar Kompetensi : Menentukan kedudukan, jarak, dan besar 

sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang 

dalam ruang dimensi tiga  

1. Mohon kesediaan bapak/ibu untuk menilai RPP yang telah saya susun. 

2. Berikanlah penilaian seobjektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas RPP 

yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3. Mohon bapak/ibu memberi nilai dengan melingkari option pada kolom nilai (1, 2, 3, 

4, 5). 

4. Option 1 dan 5 indikator penilaiannya sudah jelas dideskripsikan. Untuk option 

nomor 2 merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan 

penilaian indikator yang berada di tengah-tengah antara option 1 dan option 5, dan 

option 4 merupakan indikator yang paling mendekati option 5. 

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi atau 

dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah). 

6. Atas kesediaan ibu/bapak saya ucapkan terima kasih.   
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F. PENILAIAN RPP BERDASARKAN INDIKATOR –INDIKATOR 

1 

 

 

 

 

 

Kesesuaian RPP dengan kurikulum 

Komponen RPP sesuai dengan Kurikulum 13 (identitas, alokasi waktu, KI, KD, 

indikator, tujuan pembelajaran, karakter yang dicapai, materi ajar, metode, sintak 

pembelajaran, alat dan sumber belajar, media pembelajaran, dan penilaian) 

 

 
 

Komponen RPP sesuai 

dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan 

Pendidikan (identitas, 

alokasi waktu, KI, KD, 

indikator, tujuan 

pembelajaran, karakter 

yang dicapai, materi 

ajar, metode, sintak 

pembelajaran, alat dan 

sumber belajar, media 

pembelajaran, dan 

penilaian) 

  Komponen 

RPP 

lengkap 

sesuai 

dengan 

kurikulum 

Tingkat 

Satuan 

Pendidikan 

2 

 

 

 

 

 

Penyusunan RPP sistematis (terurut) 

 

 

Penyusunan 

komponen RPP 

tidak sistematis 

  Penyusunan 

komponen RPP 

sistematis 
 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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3 

 

 

 

 

Kesesuaian identitas dengan standar isi 

Identitas RPP yang digunakan sesuai dengan standar isi 

 

 

Identitas RPP 

tidak sesuai 

dengan KI 

 

Identitas RPP 

sesuai dengan KI 

 

4 

 

 

Pencapaian indikator sesuai dengan KI dan KD 

Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

operasional yang dapat diamati, diukur dan merujuk pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar. 

 

 

Pencapaian 

indikator 

tidak sesuai 

dengan KI 

dan KD 

   Pencapaian 

indikator  

sesuai dengan 

KI dan KD 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian kompetensi inti dengan standar isi 

Standar Kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan standar isi 

 

Tidak Sesuai 

standar 

kompetensi yang 

dikembagkan 

dengan standar isi 

 

 Sesuai standar 

kompetensi yang 

dikembagkan 

dengan standar isi 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian kompetensi dasar dengan standar isi 

Kompetensi Dasar yang dikembangkan sesuai dengan standar isi 

 

Tidak Sesuai 

kompetensi dasar 

yang dikembangkan 

dengan standar isi 

pendahuluan, inti 

dan penutup 

 Sesuai kompetensi 

dasar yang 

dikembagkan 

dengan standar isi 

 

7 

 

Perencanaan rumusan tujuan pembelajaran 

Rumusan tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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operasional yang dapat diamati, diukur dan merujuk pada Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar dan Indikator  

 

Rumusan tujuan 

pembelajaran tidak 

merujuk pada KI,KD 

dan Indikator 

   Rumusan tujuan 

pembelajaran 

merujuk pada KI,KD 

dan indikator 
 

8 Ketepatan materi ajar dengan tujuan pembelajaran 

Materi ajar yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

 

 

Materi ajar 

yang 

dikembangkan 

tidak sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

   Materi ajar 

yang 

dikembangkan  

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 
 

9 Kejelasan langkah-langkah pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan meliputi kegiatan pendahuluan, 

inti dan penutup 

 

 

Tidak jelasnya 

langkah-

langkah 

kegiatan 

pembelajaran 

   Jelasnya 

langkah-

langkah 

kegiatan 

pembelajaran 

 

10 

 

 

 

 

 

Kejelasan perencanaan kegiatan terhadap tahapan pada model Problem based 

Learning: 

Kegiatan pembelajaran mencerminkan tahap-tahap pada model Problem based 

learning. 

 

     

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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 Kegiatan 
pembelajaran 

tidak 
mencerminkan 
dengan tahap  

PBL 

   Kegiatan 
pembelajaran 
sesuai dengan 
mencerminkan 
dengan tahap  

PBL 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Kesesuaian perencanaan penilaian hasil belajar dengan tujuan pembelajaran 

Penilaian hasil belajar yang dikembangkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran  

 

Penilaian hasil 

belajar tidak sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

   Penilaian hasil 

belajar sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

 

12 

 

 

 

 

Kejelasan penggunaan alat dan sumber-sumber belajar 

 

 
 

Sumber belajar yang 

sesuai dengan KI, KD 

dan model 

pembelajaran yang 

digunakan tidak jelas 

   Sumber belajar 

yang sesuai dengan 

KI, KD dan model 

pembelajaran yang 

digunakan jelas 

13 Keterbacaan bahasa dan kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia 

yang baik dan benar 

 

 
 

Bahasa yang digunakan 

tidak mudah dipahami dan 

tidak sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang 

baik dan benar 

   Bahasa yang 

digunakan mudah 

dipahami dan 

tidak sesuai 

dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

yang baik dan 

benar 

 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 



259 
 

 

 

 

 

 

G. SKALA PENILAIAN  

Jumlah skor total (n) Nilai Hasil (√ ) 

3015  n  Tidak baik .......... 

4530  n  Kurang baik .......... 

6045  n  Baik .......... 

7560  n  Sangat baik .......... 

 

Kesimpulan terhadap hasil validasi RPP 

 

 

 

 

 

 

 

H. KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN 

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

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

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

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

Semarang, .................................... 2016 

Validator , 

 

 

 

Hayuning Tri Budhi, S.Pd 

NIP. 198703202009032005 

Dapat digunakan tanpa revisi  

Dapat digunakan dengan revisi kecil 

Dapat digunakan dengan revisi besar 

Tidak dapat digunakan 
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LEMBAR VALIDASI 

PENGAMATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi pengamatan aktivitas belajar siswa ini disusun untuk 

mengetahui tingkat validitas pengamatan aktivitas belajar siswa yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI PENGAMATAN AKTIVITAS 

BELAJAR SISWA 

Komponen-komponen validasi pengamatan aktivitas belajar siswa dijabarkan 

dalam beberapa indikator, dan selanjutnya dikembangkan dalam bentuk pernyataan 

untuk dinilai. Komponen-komponen indikator pengamatan aktivitas belajar siswa 

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Komponen-komponen Indikator Validasi Pengamatan Aktivitas 

Belajar Siswa 

No Aspek yang dinilai 

1 Kejelasan petunjuk pengisian instrumen 

2 Instrumen sesuai dengan indikator 

3 Instrumen dapat mengukur aktivitas belajar siswa 

4 Instrumen menggunakan pernyataan yang benar 

5 Penulisan instrumen menggunakan ukuran huruf yang tepat 

6 Rumusan instrumen menggunakan bahasa komunikatif 

7 Rumusan instrumen menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

8 Rumusan instrumen tidak menimbulkan penafsiran ganda 

9 Keterbacaan bahasa 

10 Panjang kalimat pernyataan sudah tepat 

 

 

C. BENTUK INSTRUMEN  
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Bentuk instrumen validasi pengamatan aktivitas belajar siswa belajar siswa ini 

menggunakan skala penilaian. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan 

(option) jawaban yang merupakan nilai terhadap kevalidan pengamatan karakter 

aktivitas belajar siswa siswa untuk pembelajaran yang dilaksanakan. 

 

D. PETUNJUK PENGISISAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap 

pengamatan aktivitas belajar siswa belajar siswa yang telah saya susun. 

2. Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas 

aktivitas belajar siswa belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom 

nilai (1, 2, 3, 4, 5). 

4. Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas diskripsikan. Untuk option 

2 merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 

merupakan indikator penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 1 

dan 5, dan option 4 merupakan option yang indikatornya mendekati option 5.  

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu 

direvisi, atau dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  

6. Atas kesediaan Ibu/Bapak, saya ucapkan terima kasih. 

 

E. PENILAIAN INSTRUMEN SKALA AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

1. Kejelasan petunjuk pengisian instrumen 

Petunjuk menjawab/mengisi instrumen lembar pengamatan karakter aktivitas 

belajar siswa ini sudah jelas 

     

Tidak jelas   

 

 

 

 

 Jelas 

2 1 3 4 5 
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2. Instrumen sesuai dengan indikator 

Pernyataaan yang disusun sesuai dengan indikator aktivitas belajar siswa 

 

 

Tidak 

mencakup 

keseluruhan 

indikator 

aktivitas 

belajar siswa 

   Mencakup 

keseluruhan 

indikator 

aktivitas 

belajar siswa 

 

3. Instrumen dapat mengukur aktivitas belajar siswa 

Pernyataan yang disusun dapat mengukur aktivitas belajar siswa siswa 

     

Tidak dapat 

mengukur 

aktivitas 

belajar siswa 

   Dapat 

mengukur 

aktivitas 

belajar siswa 

 

4. Instrumen menggunakan pernyataan yang benar 

Pernyataan yang disusun untuk mengukur aktivitas belajar siswa ini sudah 

benar 

     

Pernyataan 

belum benar 

   Pernyataan 

sudah benar 

5. Penulisan instrumen menggunakan ukuran huruf yang tepat 

Tata cara penulisan instrument aktivitas belajar siswa yang disusun sudah 

menggunakan ukuran huruf yang tepat 

     

Penulisan 

tidak tepat 

   Penulisan 

sudah tepat 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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6. Rumusan instrumen menggunakan bahasa yang komunikatif 

Instrumen aktivitas belajar siswa ini disusun menggunakan bahasa yang 

komunikatif 

     

Tidak 

komunikatif  

   Komunikatif 

 

7. Rumusan instrumen menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

Penggunaan bahasa pada instrument aktivitas belajar siswa ini sesuai dengan 

kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar 

     

Tidak sesuai 

dengan kaidah 

bahasa 

Indonesia yang 

baik dan benar  

   Sesuai dengan 

kaidah bahasa 

Indonesia 

yang baik dan 

benar 

 

 

 

 

 

8. Rumusan instrumen tidak menimbulkan penafsiran ganda 

Butir pernyataan yang disusun pada instrument aktivitas belajar siswa ini 

tidak menimbulkan penafsiran ganda 

     

Menimbulkan 

penafsiran ganda 

pada seluruh 

indikator 

karakter aktivitas 

   Tidak 

menimbulkan 

penafsiran ganda 

pada seluruh 

indikator karakter 

aktivitas belajar 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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belajar siswa siswa 

 

9. Keterbacaan bahasa 

Kalimat pernyataan yang disusun pada instrumen aktivitas belajar siswa ini 

terbaca dengan baik 

     

Tidak 

terbaca 

dengan baik 

   Terbaca 

dengan baik 

 

10. Panjang kalimat pernyataan sudah tepat 

Panjang susunan kalimat pertanyaan/pernyataan pada lembar pengamatan 

aktivitas belajar siswa ini sudah tepat dan efektif. 

 

     

Tidak sesuai 

dan tidak efektif 
   Sesuai dan 

efektif 

 

 

 

 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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G. SKALA PENILAIAN 

Jumlah Skor Total (n) Nilai Hasil ( √ ) 

10 < n ≤ 20  Tidak baik ...... 

20 < n ≤ 30 Kurang baik ...... 

30 < n ≤ 40 Baik ...... 

40 < n ≤ 50 Sangat baik ...... 

 

Kesimpulan terhadap validasi pengamatan karakter aktivitas belajar siswa : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

 

H. KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN 

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

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

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

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

Semarang, .................................2015 

Validator, 

 

 

 

Dr. Scolastika Mariani, M.Si 

NIP. 196502101991022001 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS BELAJAR SISWA 
Hari/Tanggal :   

Materi Pokok :   

Kelas/Semester :   

Pertemuan :   

Nama Siswa :  

Petunjuk Pengisian : Berilah tanda checklist (√) untuk setiap 

deskriptor yang nampak 

Kriteria Penskoran :  

 -        Skor 1 diberikan jika aktivitas siswa Sangat Kurang 

-        Skor 2 diberikan jika aktivitas siswa Kurang 

-        Skor 3 diberikan jika aktivitas siswa Cukup 

-        Skor 4 diberikan jika aktivitas siswa Tinggi 

-        Skor 5 diberikan jika aktivitas siswa Sangat Tinggi 

 

No Aspek yang dinilai Skor   Skor 

    1 2 3 4 5 Indikator 

 
Kegiatan-kegiatan Visual (Visual 

Activities) 
 

    

1 

Siswa memperhatikan dengan seksama saat 

guru memberikan penjelasan.             

2 

Siswa memperhatikan dengan seksama pada 

saat teman mempresentasikan hasil diskusi.             

 Kegiatan-kegiatan lisan (Oral Activities)     

3 

Siswa bertanya saat mengerjakan Hands on 

Activity             

4 

Siswa ikut serta mengeluarkan pendapat saat 

diskusi berlangsung             

 
Kegiatan-kegiatan mendengarkan 

(Listening Activities)    

5 

Siswa mendengarkan pemaparan siswa lain 

saat presentasi hasil diskusi             

6 

Siswa mendengarkan guru saat menjelaskan 

materi pelajaran             

 
Kegiatan-kegiatan menulis (Writing 

Activities)    

7 Siswa mengerjakan Hands on Activity             

8 
Siswa merangkum hasil diskusi kelompok. 

            

 
Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing 

Activities)    

9 

Siswa mampu menerjemahkan pertanyaan 

pada gambar             

10 

Siswa mampu menggambar dari soal yang 

diberikan             
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Kegiatan-kegiatan motorik (Motor 

Activities)    

11 

Siswa melakukan apa yang diintruksikan pada 

saat mengerjakan Hands on Activity             

12 
Melakukan hands on activity dengan cekatan 

      

 
Kegiatan-kegiatan Mental (Mental 

Activities)    

13 Siswa menyimpulkan hasil diskusi             

14 

Siswa menanggapi hasil diskusi kelompok 

lain pada saat presentasi berlangsung 
            

 
Kegiatan-kegiatan Emosional (Emotional 

Activities)    

15 

Keberanian siswa untuk bertanya kepada 

siswa atau guru dalam rangka mencari tahu 

tentang hal-hal yang tidak dimengerti             

16 

Fokus dalam melakukan hands on activity 

      

  Jumlah Skor             

 

 

Batang, .................................2015 

Observer, 

 

 

 

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

NIP. .................................. 
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PEDOMAN WAWANCARA KEMAMPUAN REPRESENTASI 

MATEMATIS 

A. Tujuan Wawancara 

Menganalisis kemampuan representasi matematis setiap kategori aktivitas 

belajar siswa. 

B. Metode Wawancara 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tak struktur dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

1) Pertanyaan yang harus diajukan tidak harus sama tetapi memuat inti 

permasalahan yang sama 

2) Apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, peneliti 

dapat memberikan pertanyaan yang lebih sederhana dan mudah dipahami 

tanpa menghilangkan inti permasalahan. 

C. Pelaksanaan 

1) Siswa diminta untuk menuliskan jawaban terhadap masalah tersebut 

secara tertulis. 

2) Apabila jawaban hasil wawancara dirasa masih kurang jelas, peneliti 

melakukan klarifikasi terhadap jawaban siswa. 

D. Pedoman pertanyaan wawancara 

1. Dapatkah kamu mengungkapkan informasi yang kamu peroleh dari soal 

tersebut? 

2. Menurutmu, apakah informasi pada soal sudah cukup untuk menjawab 

persoalan yang ditanyakan? 

 

Indikator 1 : Representasi Visual 

3. Ketika kamu menemui soal materi dimensi tiga, apakah kamu membuat 

gambarnya? 

4. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam membuat gambar? Dimana 

kesulitanya? 

5. Apa Tujuan kamu membuat model atau gambar dari persoalan yang kamu 

temui? 
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6. Bagaimana cara kamu membuat representasi visual untuk memodelkan 

permasalahan kontekstual ? 

7. Bagaimana cara kamu dalam membaca gambar bangun-bangun geometri 

untuk mengidentifikasi  permasalahan? 

8. Bagaimana cara kamu dalam menggunakan gambar bangun-bangun 

geometri untuk memfasilitasi penyelesaian masalah? 

 

Indikator 2 : Representasi Simbolik 

9. Bagaimana cara kamu dalam menggunakan dan menuliskan ekspresi 

matematik untuk menyelesaikan masalah ? 

10. Dengan cara bagaimana kamu menyusun persamaan matematis untuk 

memodelkan permasalahan kontekstual ? 

 

Indikator 3 : Representasi Verbal 

11. Apakah kamu dapat menuliskan rencana atau langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata ? 

12. Bagaimana cara kamu dalam membuat kesimpulan dari penyelesaian 

masalah matematika dengan kata-kata ? 

13. Bagaimana cara kamu dalam menyusun deskripsi dari suatu bentuk 

representasi visual (gambar geometri) menggunakan kata-kata ? 

14. Bagaimana cara kamu dalam menyusun kata-kata dalam menjawab 

pertanyaan secara lisan ? 

15. Dengan cara bagaimana kamu menyusun kata-kata sebagai interpretasi 

suatu permasalahan kontekstual ? 
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LEMBAR VALIDASI 

SOAL TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

A. TUJUAN 

Lembar validasi soal tes kemampuan representasi matemati sini disusun untuk 

mengetahui tingkat validitas soal tes kemampuan representasi matematis yang akan digunakan 

dalam penelitian dengan model PBL berbantuan hands on activity untuk meningkatkan 

representasi matematis. 

 

B. KOMPONEN-KOMPONEN VALIDASI SOAL TES KEMAMPUAN 

REPRESENTASI MATEMATIS (TKRM) 

Sebelum dilakukannya penelitian salah satu langkah yang harus dipersiapkan adalah 

menyiapkan instrumen validasi. Instrumen divalidiasi terlebih dahulu oleh validasi ahli/ pakar, 

diantaranya validasi terhadap soal TKRM. Komponen-komponen validasi soal TKRM 

dijabarkan dalam beberapa indikator, dan selanjutnya dikembangkan dalam bentuk pernyataan 

untuk dinilai. Komponen-komponen indikator validasi soal TKRM ditunjukan dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel Komponen-komponen Indikator Validasi Soal TKRM 

NO INDIKATOR 

1.  Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas 

2.  Kesesuaian soal dengan indikator hasil belajar 

3.  Mengandung pola berpikir representasi matematis 

4.  Bahasa yang digunakan komunikatif 

5.  Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

6.  Kejelasan perintah pada setiap soal 

7.  Format instrumen menarik 

8.  Jumlah butir pertanyaan sudah tepat 

9.  Makna kalimat pertanyaan sudah tepat 

10.  Pertanyaan  dalam bentuk pemecahan masalah 

 

C. BENTUK INSTRUMEN 

 Bentuk instrumen validasi soal uji coba kemampuan berpikir kreatif ini menggunakan 

skala penilaian. Masing-masing butir pernyataan memiliki 5 pilihan (option) jawaban yang 
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merupakan nilai terhadap kevalidan uji coba soal siswa untuk pembelajaran yang akan 

dilaksanakan.  

 

D.  IDENTITAS MATERI PEMBELAJARAN 

Mata Pelajaran : Matematika 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 WONOTUNGGAL 

Kelas/ Semester : X/2 

Materi Pokok  : Bangun Ruang Dimensi Tiga 

Model Pembelajaran : Problem based Learning 

tandar Kompetensi : Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang 

melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang 

dimensi tiga 

E. PETUNJUK PENGISIAN VALIDASI 

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian terhadap soal TKRM yang 

telah saya susun. 

2. Berilah penilaian seobyektif mungkin untuk mengetahui tingkat validitas soal TKRM 

yang akan digunakan dalam pembelajaran 

3. Mohon Bapak/Ibu memberi nilai dengan cara melingkari option pada kolom nilai (1, 2, 3, 

4, 5). 

4. Option 1 dan 5, indikator penilaiannya sudah jelas diskripsikan. Untuk option 2 

merupakan indikator penilaian yang mendekati option 1, option 3 merupakan indikator 

penilaian yang berada di tengah-tengah antara option 1 dan 5, dan option 4 merupakan 

option yang indikatornya mendekati option 5.  

5. Saran-saran untuk perbaikan mohon dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau 

dituliskan pada lembar saran (pada bagian bawah).  

6. Atas kesediaan ibu/bapak saya ucapkan terima kasih. 
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F. PENILAIAN SOAL TKRM  BERDASARKAN INDIKATOR-INDIKATOR  

1. Pedoman menjawab atau mengisi instrumen jelas 

     

Pedoman 

menjawab atau 

mengisi 

instrumen tidak 

jelas 

   Pedoman 

menjawab atau 

mengisi 

instrumen jelas 

 

2. Kesesuaian soal dengan indikator hasil belajar 

     

Soal dengan 

indikator 

hasil belajar 

tidak sesuai 

   Soal dengan 

indikator hasil 

belajar sesuai 

 

3. Mengandung pola representasi matematis 

     

Tidak 

mengandung 

pola representasi 

matematis 

   Mengandung 

pola representasi 

matematis 

 

4. Bahasa yang digunakan komunikatif 

     

Bahasa yang 

digunakan tidak 

komunikatif 

   Bahasa yang 

digunakan 

komunikatif 

 

5. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

     

Tidak sesuai 

dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

   Kesesuaian 

dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

 

6. Kejelasan perintah pada setiap soal 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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Perintah pada 

setiap soal 

tidak jelas 

   Perintah 

pada setiap 

soal jelas  

 

7. Format instrumen menarik 

     

Format 

instrumen 

tidak  menarik 

   Format 

instrumen 

menarik 

 

8. Jumlah butir pertanyaan sudah tepat 

     

Jumlah butir 

pertanyaan 

tidak tepat 

   Jumlah butir 

pertanyaan 

sudah tepat 

 

 

9. Makna kalimat pertanyaan sudah tepat 

     

Makna 

kalimat 

pertanyaan 

tidak tepat 

   Makna 

kalimat 

pertanyaan 

sudah tepat 

 

 

10. Pertanyaan  dalam bentuk pemecahan masalah 

     

Pertanyaan  

tidak dalam 

bentuk 

pemecahan 

masalah 

individual 

   Pertanyaan  

dalam bentuk 

pemecahan 

masalah 

 

 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 

2 1 3 4 5 
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G. SKALA PENILAIAN:  

Jumlah Skor Total (n) Nilai Hasil ( √ ) 

10 < n ≤ 20 Tidak baik ...... 

20 < n ≤ 30 Kurang baik ...... 

30 < n ≤ 40 Baik ...... 

40 < n ≤ 50 Sangat baik ...... 

 

Kesimpulan terhadap validasi pengamatan soal TKRM : 

     Dapat digunakan tanpa revisi 

     Dapat digunakan dengan revisi kecil 

     Dapat digunakan dengan revisi besar 

     Tidak dapat digunakan 

 

H. KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN 

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

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

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

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

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

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

 

 

Semarang, ....................................2016 

Validator, 

 

 

 

 

Dr. Scolastika Mariani, M.Si 

NIP. 196502101991022001 
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DATA AWAL (Nilai raport semester 1) 

Kelas Eksperimen 

  

Kelas Kontrol 

No 

Kode 

Siswa Nilai 

  

No Kode Siswa Nilai 

1 E-01 80 
  

1 K-01 80 

2 E-02 86 
  

2 K-02 83 

3 E-03 81 
  

3 K-03 88 

4 E-04 83 
  

4 K-04 86 

5 E-05 81 
  

5 K-05 74 

6 E-06 76 
  

6 K-06 77 

7 E-07 78 
  

7 K-07 83 

8 E-08 84 
  

8 K-08 74 

9 E-09 83 
  

9 K-09 83 

10 E-10 75 
  

10 K-10 82 

11 E-11 83 
  

11 K-11 86 

12 E-12 79 
  

12 K-12 75 

13 E-13 83 
  

13 K-13 80 

14 E-14 80 
  

14 K-14 83 

15 E-15 74 
  

15 K-15 77 

16 E-16 83 
  

16 K-16 75 

17 E-17 76 
  

17 K-17 77 

18 E-18 90 
  

18 K-18 80 

19 E-19 75 
  

19 K-19 80 

20 E-20 83 
  

20 K-20 83 

21 E-21 83 
  

21 K-21 80 

22 E-22 79 
  

22 K-22 80 

23 E-23 83 
  

23 K-23 79 

24 E-24 83 
  

24 K-24 74 

25 E-25 83 
  

25 K-25 82 

26 E-26 79 
  

26 K-26 89 

27 E-27 86 
  

27 K-27 81 

28 E-28 76 
  

28 K-28 84 

29 E-29 79 
  

29 K-29 77 

30 E-30 83 
  

30 K-30 91 

31 E-31 80 
  

31 K-31 80 

32 E-32 77 
  

32 K-32 83 

Rata-rata 80,75 

  

Rata-rata 80,81 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL (raport) 

 

Uji normalitas data awal (raport) diuji dengaan uji Kolmogorov Smirnov, 

perhitungan menggunakan SPSS 18.0. Berikut ini adalah keluaran yang diperoleh 

dari uji normalitas pada SPSS 18.0 

One-Sample Kolmogorov-SmirnovTest 

 raport 

N 64 

Normal Parameters
a,b

 Mean 80.78 

Std.Deviation 4.010 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .134 

Positive .134 

Negative -.132 

Kolmogorov-SmirnovZ 1.070 

Asymp.Sig.(2-tailed) .202 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

Hipotesis 

  : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian:    diterina jika sig  ≥ 0,05 

Penngujian Hopotesis: 

Diperoleh nilai sig 0,202 ≥ 0,05.  

Artinya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL (raport) 

 

Uji homogenitas data awal (raport) diuji dengaan uji Levene, perhitungan 

menggunakan SPSS 18.0. Berikut ini adalah keluaran yang diperoleh dari uji 

homogenitas pada SPSS 18.0 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.482 1 62 .490 

 

 

 

Hipotesis 

   : σ1
2
   σ2

2
 (Varians populasi adalah homogen) 

   : σ1
2
   σ2

2
 (Varians populasi adalah tidak homogen) 

Kriteria pengujian: Terima    apabila sig       

Pengujian Hipotesis: 

Nilai signifikansi diperoleh 0,490. 

Karena 0,490 > 0,05, maka    diterima. Artinya kedua kelompok mempunyai 

varian yang sama (homogen). 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

 

Uji kesamaan rata-rta data awal (raport) diuji dengaan uji Independent t-test, 

perhitungan menggunakan SPSS 18.0. Berikut ini adalah keluaran yang diperoleh 

dari uji homogenitas pada SPSS 18.0 

 

Independent Samples Test 

 

 

 

t-test for Equality of Means 

T df 

Sig.(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std.Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Nilai Equal varian 

cesassumed 

-.062 62 .951 -.063 1.010 -2.082 1.957 

Equal varian 

cesnotassumed 

-.062 60.323 .951 -.063 1.013 -2.084 1.959 

 

 

 

Hipotesis 

H0 :         (rata-rata kemampuan awal kemampuan representasi matematis 

siswa di kedua kelas tidak berbeda signifikan) 

H1:         (rata-rata kemampuan awal kemampuan representasi matematis 

siswa berbeda signifikan) 

 

Kriteria pengujian: Terima    apabila sig       

Pengujian Hipotesis: 

Nilai signifikansi diperoleh 0,951. 

Karena 0,951> 0,05, maka    diterima. Artinya kedua kelompok mempunyai 

rata-rata awal yang sama (tidak berbeda signifikan) 

 



No Nama Pert. Ke Pengamat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rata-rata Skor

1 1 4 5 5 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 59 3,69

2 1 4 5 5 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 59 3,69

3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 69 4,31

4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 68 4,25

1 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 56 3,50

2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 60 3,75

3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 65 4,06

4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 74 4,63

1 1 1 3 3 1 1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 43 2,69

2 1 3 4 5 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 49 3,06

3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 63 3,94

4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 69 4,31

1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 65 4,06

2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 68 4,25

3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 77 4,81

4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 77 4,81

1 1 4 5 5 1 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 61 3,81

2 1 4 5 5 1 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 61 3,81

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 71 4,44

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 71 4,44

1 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 70 4,38

2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 70 4,38

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 70 4,38

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 71 4,44

1 1 4 5 5 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 60 3,75

2 1 4 5 5 1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 60 3,75

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 72 4,50

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 72 4,50

1 4 3 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 1 3 5 57 3,56

2 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 66 4,13

3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 64 4,00

4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 70 4,38

Kriteria

Sedang

sedang

Rendah

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

80

80

70

90

83

88

83

80

E3

E4

E5

E6

E7

E88

1 E1

2 E2

3

4

5

6

7

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

ANALISIS DATA AKTIVITAS BELAJAR  SISWA

KELAS EKSPERIMEN



1 1 4 5 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 62 3,88

2 1 4 5 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 62 3,88

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 72 4,50

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 73 4,56

1 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 64 4,00

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 65 4,06

3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 72 4,50

4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 74 4,63

1 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 69 4,31

2 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 74 4,63

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 72 4,50

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 72 4,50

1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 66 4,13

2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 66 4,13

3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 4,25

4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 71 4,44

1 0 0,00

2 0 0,00

3 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 68 4,25

4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 69 4,31

1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 57 3,56

2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 3,81

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 75 4,69

1 3 4 5 5 3 3 4 5 4 3 3 5 4 4 5 5 65 4,06

2 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 68 4,25

3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 76 4,75

4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 76 4,75

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 72 4,50

4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 74 4,63

1 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 5 65 4,06

2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 67 4,19

3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 72 4,50

4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 76 4,75

1 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 60 3,75

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 65 4,06

3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 68 4,25

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 70 4,38

Sedang

Sedang

Tinggi

Sedang

Sedang

sedang

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

86

90

85

86

80

89

86

88

82

84

E9

E10

E11

E12

E13

10

9

11

P1

P1

P2

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P1

12

13

14

15

16

17

18

E14

E15

E16

E17

E18



1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 58 3,63

2 3 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 60 3,75

3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 71 4,44

4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 67 4,19

1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 57 3,56

2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 73 4,56

3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 73 4,56

4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 70 4,38

1 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 60 3,75

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 62 3,88

4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 65 4,06

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 4,13

3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 75 4,69

4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 4,94

1 4 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 67 4,19

2 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 70 4,38

3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 71 4,44

4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 4,94

1 3 3 3 3 4 1 1 3 3 4 3 4 4 3 4 4 50 3,13

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 4,00

1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 61 3,81

2 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 66 4,13

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 71 4,44

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 71 4,44

1 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 72 4,50

2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 72 4,50

3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 72 4,50

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 72 4,50

1 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 70 4,38

2 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 70 4,38

3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 76 4,75

4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 77 4,81

1 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 58 3,63

2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 64 4,00

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 67 4,19

4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 4,25

Tinggi

Rendah

Sedang

Tinggi

Tinggi

Sedang

Sedang

Sedang

Rendah

Tinggi

80

80

85

78

89

90

76

84

90

92

E21

E22

E23

E24

E25

E26

E27

E28

23

24

25

26

27

28

E20

22

P2

P2

P2

P2

P2

19

20

E19

21

P2

P2

P2

P2

P2



1 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 63 3,94

2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 70 4,38

3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 67 4,19

4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 4,63

1 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 4,63

2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 74 4,63

3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 70 4,38

4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 72 4,50

1 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 63 3,94

2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 69 4,31

3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 70 4,38

4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 71 4,44

1 4 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3 4 4 5 66 4,13

2 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 62 3,88

3 4 5 3 5 4 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 64 4,00

4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 61 3,81

3,75 4,30 4,50 4,49 3,83 4,02 3,96 4,54 4,06 4,27 4,18 4,40 4,11 3,98 4,15 4,72 67 4,14 84

Interval

X > 88,83

X < 79,17

Kriteria

Tinggi

Sedang

Rendah

Rata-rata Skor 84

Sedang

Tinggi

Sedang

Standar Deviasi 4,83

86

91

85

79 Rendah

E32

E29

E30

E31

32

P2

P2

Rata-rata keaktifan siswa 

Rata-rata keaktifan siswa  tiap indikator

Rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan kedua

Rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan ketiga

Rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan keempat

Rata-rata keaktifan siswa pada pertemuan pertama 3,76

3,96

4,35

4,48

4,14

29

30

31

P2

P2

      79,17 ≤ X ≤ 88,83 



 
 

KISI-KISI UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Wonotunggal 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

 

No Kompetensi Dasar Indikator Soal Kemampuan 

yang diuji 

Aspek Kemampuan Representasi 

Matematis 

No. 

Soal 

1 Menggunakan berbagai 

prinsip bangun datar dan 

ruang serta dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata berkaitan dengan 

jarak dan sudut antara 

titik, garis dan bidang. 

Menentukan jarak 

titik, garis, dan 

bidang terhadap 

jarak antara titik 

ke titik. 

Jarak titik ke 

titik 

Jarak titik ke 

garis 

 

 Representasi visual berupa gambar 

 

1a 

 

1b 

2. Menentukan jarak 

titik, garis, dan 

bidang terhadap 

jarak antara titik 

ke titik. 

Jarak titik ke 

titik 

 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis 

(menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian) 

3a 

 Representasi visual berupa gambar 

 

2a, 

3a 

 

 Representasi simbolik, berupa 

membuat persamaan atau model 

matematika dan menyelesaikan 

masalah dengan melibatkan 

persamaan matematis. 

 

2b, 

3c 



 
 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

3. Menentukan jarak 

titik, garis, dan 

bidang terhadap 

jarak antara titik 

ke garis dan 

bidang. 

Jarak titik ke 

garis 

 

 

 

 

 Representasi visual berupa gambar 

 

5a 

 

 Representasi simbolik, berupa 

membuat persamaan atau model 

matematika dan menyelesaikan 

masalah dengan melibatkan 

persamaan matematis. 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

5b 

 

Jarak titik ke 

bidang 

 Representasi visual berupa gambar 

 

6a 

 Representasi simbolik, berupa 

membuat persamaan atau model 

matematika dan menyelesaikan 

masalah dengan melibatkan 

persamaan matematis. 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

6b 

4.  Menentukan jarak 

titik, garis dan 

bidang terhadap 

jarak antara dua 

garis dan bidang 

yang sejajar. 

Jarak antara 

dua garis dan 

bidang yang 

sejajar 

 Representasi visual berupa gambar 

 

4a  

 

 Representasi simbolik, berupa 

membuat persamaan atau model 

matematika dan menyelesaikan 

masalah dengan melibatkan 

persamaan matematis. 

4b  

 



 
 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

6.  Menentukan 

sudut pada 

bangun ruang 

terhadap sudut 

antara garis dan 

bidang dalam 

ruang. 

Sudut antara 

garis dan 

bidang dalam 

ruang 

 Representasi visual berupa gambar 

 

8a 

 

 Representasi simbolik, berupa 

membuat persamaan atau model 

matematika dan menyelesaikan 

masalah dengan melibatkan 

persamaan matematis. 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

8b 

 

7. Menentukan 

sudut pada 

bangun ruang 

terhadap sudut 

antara dua bidang 

dalam ruang. 

Sudut antara 

dua bidang 

dalam ruang 

 Representasi visual berupa gambar 

 

7a 

 

 Representasi simbolik, berupa 

membuat persamaan atau model 

matematika dan menyelesaikan 

masalah dengan melibatkan 

persamaan matematis. 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

7b 
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UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Wonotunggal 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Materi : Dimensi Tiga 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 90 menit 

 

Jawablah soal berikut dengan benar. 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P perpotongan 

diagonal sisi EFGH. 

a. Sajikan   kembali   gambar   garis   dari   titik   P   ke   titik   B   pada   kubus 

ABCD.EFGH tersebut! 

b. Sajikan  kembali  gambar  garis  dari  titik  P  ke  garis  BE    pada  kubus 

ABCD.EFGH tersebut 

2. Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, 

a. Gambarkan sketsa kubus tersebut dan berikan nama setiap titik sudut pada 

sketsa kubus yang anda buat. 

b. Tentukan berapa cm jarak titik A ke titik H? 

3. Seorang pengrajin membuat suatu kotak hiasan lampu yang berbentuk kotak 

dengan alas berbentuk persegi dengan panjang 40 cm dan tinggi kotak tersebut 80 

cm. Dibagian tengah-tengah atas kotak, pengrajin membuat suatu lobang kecil 

untuk tempat gantungan sebuah lampu. Pengrajin menambahkan dekorasi berupa 

menghubungkan pita dari lobang kecil gantungan lampu dengan titik sudut pada 

bagian alas kotak. 

a. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan kata-kata. 

b. Gambarkan sketsa kotak tersebut dan berikan nama setiap titik sudut dan 

lobang kecil dari kotak tersebut. 
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c. Berapa panjang pita dari lobang kecil ke salah satu titik sudut bagian alas 

kotak tersebut? 

4. Sebuah kotak berbentuk balok KLMN.OPQR dengan panjang KL = 1 meter, LM = 

1 meter dan LP = 2 meter. Titik X adalah perpotongan garis OQ dan PR, titik Y 

adalah perpotongan garis KM dan LN 

a. Gambarkan sketsa kerangka balok tersebut dan berikan nama setiap titik sudut 

pada sketsa balok yang anda buat. 

b. Tentukan berapa meter jarak antara garis KX dan garis YQ? 

5. Sebuah sangkar burung berbentuk kotak ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 80 

cm.  

a. Gambarkan sketsa sangkar burung tersebut dan berikan nama setiap titik sudut 

pada sketsa gambar yang anda buat. 

b. Tentukan berapa cm jarak antara titik F ke garis AC? 

6. Sebuah kardus berbentuk kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 60 cm. 

a. Gambarkan sketsa kardus tersebut dan berikan nama setiap titik sudut pada 

sketsa gambar yang anda buat. 

b. Tentukan berapa cm jarak antara titik C ke bidang BDG? 

7. Piramida Mesir adalah sebutan untuk piramida yang terletak di Mesir. Di Mesir 

umumnya piramida digunakan sebagai makam raja-raja Mesir Kuno yang dikenal 

dengan firaun. Salah satu piramida di Mesir bernama Piramida Menkaure yang 

memiliki tinggi asli 65,5 meter, tetapi saat ini tingginya adalah 62 meter terjadi 

penurunan karena terjadi erosi dan luas dasar piramida Menkaure adalah 124 

meter x 124 meter.  

a. Gambarkan sketsa Piramida Menkaure dan berikan nama setiap titik sudut 

pada sketsa gambar yang anda buat. 

b. Tentukan besar sudut antara bidang sisi tegak piramida dengan sisi alas 

piramida. 
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8. Museum Louvre di Paris, Prancis berbentuk piramida dengan alasnya berbentuk 

persegi. Panjang rusuk alasnya 120 meter dan panjang rusuk tegak piramida adalah 

660  meter. Museum Louvre tersebut berbentuk limas T.ABCD. 

a. Gambarkan sketsa piramida tersebut dan berikan nama setiap titik sudut pada 

sketsa gambar yang anda buat. 

b. Tentukan nilai tangen sudut antara garis AT dan TC. 
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PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA KEMAMPUAN REPRESENTASI  

 

Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P 

perpotongan diagonal sisi EFGH. 

 

Ditanya : 

a. Sajikan  kembali  gambar  garis  dari  titik  P  ke  titik  B  pada  

kubus ABCD,EFGH tersebut! 
 

b. Sajikan  kembali  gambar  garis  dari  titik  P  ke  garis  BE    pada  

kubus ABCD.EFGH tersebut!  

      Penyelesaian: 

a. Titik P adalah perpotongan diagonal sisi EFGH. Gambar garis dari titik 

P ke titik B pada kubus ABCD,EFGH 

                                     

                                   
 

                                     
 

 
 
 
 

                                     
 
 

                                      
 

b. Sajikan kembali gambar garis dari titik P ke garis BE  pada kubus 

ABCD.EFGH. 
   
 

                                      

 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

A B 

C 
D 

E F 

G 
H 

P 

A B 

C D 

E F 

G H 
P 
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Kunci Jawaban Skor 

2. Diketahui: Kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. 

Ditanya   : Jarak titik A ke titik H. 

a. 

 
b. Perhatikan ADH dengan oD 90 . 

    Berdasarkan teorema pythagoras, diperoleh. 
22 DHADAH   

22 66 AH  

72AH  

26AH cm 

Jadi, jarak titik A ke titik H adalah 26 cm. 

 

3. Diketahui: sebuah kotak hiasan lampu dengan alas berbentuk persegi 

dengan panjang 40 cm dan tinggi 80 cm. 

       Ditanya   : Panjang pita dari lobang kecil ke salah satu sudut alas kotak. 

a. Langkah penyelesaian 

Membuat gambar balok dan sketsa pita, membuat persamaan 

matematka, mencari panjang pita dengan phytagoras, membuat 

kesimpulan.  

b. Grafik 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

4 
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b. Misalkan titik P adalah lobang kecil. Untuk menentukan panjang pita dari 

titik P ke salah satu titik sudut bagian alas kotak tersebut adalah. 

Pandang AEP  dengan siku-siku di E. 

80AE cm, 240EG  cm (diagonal bidang alas) 

220
2

1
 EGEP cm 

Berdasarkan teorema pythagoras diperoleh. 
22 EPAEAP   

22 )220(80 AP  

8006400 AP  

7200AP  

260AP cm. 

Jadi, panjang pita dari lobang kecil ke salah satu titik sudut alas kotak tersebut 

adalah 260 cm. 

 

4. Diketahui : Sebuah balok KLMN.OPQR, KL=1 m, LM=1 m,  LP = 2 m. 

       Ditanya     : Jarak antara garis KX dan garis YQ. 

a. 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 
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Perhatikan gambar diatas, garis KX sejajar garis YQ. Untuk menentukan jarak 

garis KX dengan garis YQ. Kita ambil satu titik pada garis KX misalkan titik 

X, kemudian memproyeksikan titik X ke garis YQ diperoleh titik X’. Jadi 

jarak garis KX dengan YQ adalah jarak titik X ke titik X’. 

Pandang bidang KMQO yang memuat garis KX dan garis YQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandang YXQ , siku-siku di X. 

2KM m (diagonal bidang alas) 

2
2

1

2

1
 KMYLKY m 

2XY m 

 

Dengan teorema pythagoras, diperoleh. 
22 XQXYYQ   

2

2

22
2

1









YQ  

4
4

2
YQ  

4

18
YQ  

2
2

3
YQ m 

 

4 

K Y M 

Q X O 

X’ 
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Berdasarkan luas YXQ , diperoleh 

'XXYQXQXY   

  
YQ

XQXY
XX


'  

  

2
2

3

2
2

1
2

CP  

  
3

2
CP m 

Jarak garis KX dengan YQ adalah jarak titik X ke titik X’. Jadi jarak garis KX 

dengan garis YQ adalah 
3

2
m. 

 

5. Diketahui: Sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 80 cm. 

       Ditanya   : Jarak titik F ke garis AC. 

a. 

 
 

b. Dengan menghubungkan titik F dengan titik A dan titik C akan terbentuk 

segitiga sama sisi ACF dengan panjang rusuk  AF=AC=CF= 280 cm  

(diagonal bidang kubus) 

Untuk menentukan jarak titik F ke garis AC adalah dengan cara 

memproyeksikan titik F  ke garis AC menghasilkan titik F’. 

2 

4 

4 
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Pandang FAF ' , siku-siku di F’. 

Dengan 280AF cm dan 240
2

1
'  ACAF cm. 

Berdasarkan teorema pythagoras diperoleh. 
22 )'(' AFAFFF   

   22

240280' FF  

320012800' FF  

9600'FF  

640'FF cm 

Jadi, jarak titik F ke garis AC sama dengan jarak titik F ke titik F’ adalah 

640 cm. 

 

6. Diketahui: sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk  60 cm. 

       Ditanya    : Jarak titik C ke bidang BDG. 

a. 

 
 

A C 

F 

F’ 

4 

2 
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b. Perhatikan gambar diatas, proyeksi titik C ke bidang BDG adalah titik P. 

Untuk menentukan jarak titik C ke titik P adalah pandang GCO , siku-siku 

di C. 

230
2

1
 ACBOOC cm  (AC adalah diagonal bidang) 

260BG  cm (diagonal bidang) 

22 BOBGOG   

    22

230260   

 18007200  

 5400  

 630 cm 

Perhatikan GCO , siku-siku di C. 

Berdasarkan rumus luas GCO , diperoleh 

 

CPOGCGOC   

  
OG

CGOC
CP


  

  
630

60230 
CP  

  320CP cm 

Jarak titik C ke bidang BDG adalah jarak antara titik C ke titik P, jadi jarak 

titik C ke bidang BDG adalah 320 cm. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

O C 

G 

P 
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7. Diketahui : Limas T.ABCD, AB=BC=124 m, TE=62 m 

Ditanya    : Sudut antara bidang TBC dengan bidang ABCD. 

a. 

 
 

b. Perhatikan gambar diatas, sudut antara bidang TBC dengan bidang ABCD 

adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing pada setiap bidang 

dan tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang serta berpotongan pada 

satu titik digaris potong kedua bidang. 

Jadi besar sudut bidang TBC dan bidang ABCD adalah besar sudut antara 

garis TF dan garis ET, yaitu α.  

Pandang TEF , siku-siku di E. 

62
2

1
 ABEF m 

62TE m 

Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, diperoleh 

EF

TE
tan  

62

62
tan   

1tan   

      )1tan(arc  

      o45  

Jadi, besar sudut antara bidang TBC dengan bidang ABCD adalah 45
o
. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

T 

E F 

62 

62 
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8. Diketahui : Limas T.ABCD, AB=BC= 120 m, TA=TB=TC=TD= 660 m 

Ditanya    : Nilai tangen antara garis AT dan TC 

a. 

 
 

b. Perhatikan gambar diatas, untuk menentukan sudut antara garis AT dan TC 

adalah perpotongan antara garis AT dan TC di titik T.  

Pandang ,ATC  misalkan ATC . 

2120AC cm, 660 TCAT cm 

Dengan menggunakan aturan kosinus, diperoleh. 

cos2222  TCATTCATAC   

TCAT

ACTCAT






2
cos

222

  

          
     

   6606602

2120660660
222




  

          
43200

14400
  

3

1
cos   

Untuk menentukan nilai tangen α, gunakan perbandingan trogonmetri. 

 

22
1

22
tan 

absis

ordinat
   

Jadi, nilai tangen antara garis AT dan TC adalah 22   

 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

A C 

T 

1 

3 



1 2 3 4 5 6 7 8

1 UC - 19 10 8 10 8 8 10 10 8 72 5184

2 UC - 30 10 8 8 7 8 9 7 10 67 4489

3 UC - 23 8 8 10 5 8 8 9 10 66 4356

4 UC - 14 10 8 10 9 9 6 8 6 66 4356

5 UC - 7 8 7 8 9 10 6 6 10 64 4096

6 UC - 24 9 9 8 7 8 8 7 8 64 4096

7 UC - 9 8 8 8 8 8 8 8 8 64 4096

8 UC - 20 8 8 10 7 8 6 6 9 62 3844

9 UC - 3 10 8 8 7 8 8 6 8 63 3969

10 UC - 21 10 7 7 8 9 10 3 8 62 3844

11 UC - 1 10 8 8 5 7 5 8 10 61 3721

12 UC - 27 10 7 8 5 10 6 5 10 61 3721

13 UC - 17 9 8 7 7 8 7 5 10 61 3721

14 UC - 25 10 9 8 9 8 4 5 8 61 3721

15 UC - 13 10 6 8 9 3 8 5 5 54 2916

16 UC - 31 6 6 6 6 8 10 3 9 54 2916

17 UC - 10 8 7 7 5 7 7 3 8 52 2704

18 UC - 26 9 7 8 7 6 6 0 6 49 2401

19 UC - 6 7 8 6 6 6 5 6 5 49 2401

20 UC - 2 6 7 7 7 5 4 3 8 47 2209

21 UC - 8 5 6 6 8 5 2 8 6 46 2116

22 UC - 5 7 7 5 5 8 3 3 7 45 2025

23 UC - 18 8 7 6 7 3 6 3 4 44 1936

24 UC - 12 5 6 8 6 5 3 3 8 44 1936

25 UC - 29 6 8 6 5 4 5 0 8 42 1764

26 UC - 4 7 4 6 8 5 3 3 5 41 1681

27 UC - 11 5 6 6 5 5 4 0 8 39 1521

28 UC - 32 6 4 4 8 5 2 0 8 37 1369

29 UC - 28 6 3 3 5 4 2 2 8 33 1089

30 UC - 16 7 6 5 5 4 0 0 5 32 1024

31 UC - 22 6 2 4 5 4 0 3 6 30 900

32 UC - 15 5 6 0 5 5 2 0 5 28 784

ƩX 249 217 219 213 209 173 138 242 1660 90906

ƩX
2

2039 1555 1643 1483 1493 1181 864 1928 12186

ƩXY 13464 11730 12072 11307 11465 9864 8063 12941 90906

rxy 0,785 0,747976 0,855581 0,460761 0,795604 0,819712 0,796502 0,565365

r tabel 0,349

Ket Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

σ
2

3,273 2,69254 4,652218 2,103831 4,128024 7,926411 8,673387 3,157258

Ʃσ2

σt
2

r11 0,872

r tabel 0,349

Ket. Reliabel

R
e
li

a
b

il
it

a
s

154,629

36,607

V
a
li

d
it

a
s

ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA

TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS

Y
2No Kode Siswa Y

Nomor Soal

Skor Yang Diperoleh Siswa (X)



1 2 3 4 5 6 7 8

7,781 6,781 6,844 6,656 6,531 5,406 4,313 7,563

10 10 10 10 10 10 15 15

0,778 0,678 0,684 0,666 0,653 0,541 0,288 0,504

Mudah Sedang sedang Sedang Sedang Sedang Sukar Sedang

9,125 7,688 8,250 7,250 8,000 7,438 6,313 8,563

6,438 5,875 5,438 6,063 5,063 3,375 2,313 6,563

10 10 10 10 10 10 15 15

0,269 0,181 0,281 0,119 0,294 0,406 0,267 0,133

Cukup Jelek Cukup jelek Cukup Baik Cukup Jelek

te
rp

a
k

a
i

g
u

g
u

rKESIMPULAN

te
rp

a
k

a
i

g
u

g
u

r

te
rp

a
k

a
i

te
rp

a
k

a
i

Daya pembeda

Keterangan 

Nomor Soal

te
rp

a
k

a
i

g
u

g
u

r

Keterangan 

Rerata kel atas

Rerata kel bwh

Skor maksimal

T
in

g
k

a
t 

K
es

u
k

a
ra

D
a

y
a

 B
ed

a
Rerata skor 

Skor maksimal

Tingkat kesukaran 



 
 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Wonotunggal 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Kelas/Semester : X/2 

Bentuk Soal  : Uraian 

Alokasi Waktu  : 60 menit 

Jumlah Soal  : 5 soal

  

 

No Kompetensi Dasar Indikator Soal Kemampuan 

yang diuji 

Aspek Kemampuan Representasi 

Matematis 

No. 

Soal 

1 Menggunakan berbagai 

prinsip bangun datar dan 

ruang serta dalam 

menyelesaikan masalah 

nyata berkaitan dengan 

jarak dan sudut antara 

titik, garis dan bidang. 

Menentukan jarak 

titik, garis, dan 

bidang terhadap 

jarak antara titik 

ke titik. 

Jarak titik ke 

titik 

Jarak titik ke 

garis 

 

 Representasi visual berupa gambar 

 

1a 

 

1b 

2. Menentukan jarak 

titik, garis, dan 

bidang terhadap 

jarak antara titik 

ke titik. 

Jarak titik ke 

titik 

 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis 

(menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian) 

2a 

 Representasi visual berupa gambar 

 

2b 

 

 Representasi simbolik, berupa membuat 

persamaan atau model matematika dan 

menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan persamaan matematis. 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

2c,  



 
 

3. Menentukan jarak 

titik, garis, dan 

bidang terhadap 

jarak antara titik 

ke garis dan 

bidang. 

Jarak titik ke 

garis 

 

 

 

 

 Representasi visual berupa gambar 

 

4a 

 

 Representasi simbolik, berupa membuat 

persamaan atau model matematika dan 

menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan persamaan matematis. 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

4b 

 

Jarak titik ke 

bidang 

 Representasi visual berupa gambar 

 

3a 

 Representasi simbolik, berupa membuat 

persamaan atau model matematika dan 

menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan persamaan matematis. 

 Representasi verbal, berupa kata-kata 

atau teks tertulis. 

3b 

4.  Menentukan 

sudut pada 

bangun ruang 

terhadap sudut 

antara dua bidang 

dalam ruang. 

Sudut antara 

dua bidang 

dalam ruang 

 Representasi visual berupa gambar 

 

5a 

 

 Representasi simbolik, berupa membuat 

persamaan atau model matematika dan 

menyelesaikan masalah dengan 

melibatkan persamaan matematis. 

Representasi verbal, berupa kata-kata atau 

teks tertulis. 

5b 
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UJI COBA TES KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

Satuan Pendidikan : SMA N 1 Wonotunggal 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib 

Materi : Dimensi Tiga 

Kelas/Semester : X/2 

Alokasi Waktu : 60 menit 

 

Jawablah soal berikut dengan benar. 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P perpotongan 

diagonal sisi EFGH. 

a. Sajikan   kembali   gambar   garis   dari   titik   P   ke   titik   B   pada   kubus 

ABCD.EFGH tersebut! 

b. Sajikan  kembali  gambar  garis  dari  titik  P  ke  garis  BE    pada  kubus 

ABCD.EFGH tersebut 

2. Seorang pengrajin membuat suatu kotak hiasan lampu yang berbentuk kotak 

dengan alas berbentuk persegi dengan panjang 40 cm dan tinggi kotak tersebut 80 

cm. Dibagian tengah-tengah atas kotak, pengrajin membuat suatu lobang kecil 

untuk tempat gantungan sebuah lampu. Pengrajin menambahkan dekorasi berupa 

menghubungkan pita dari lobang kecil gantungan lampu dengan titik sudut pada 

bagian alas kotak. 

a. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian dengan kata-kata. 

b. Gambarkan sketsa kotak tersebut dan berikan nama setiap titik sudut dan 

lobang kecil dari kotak tersebut. 

c. Berapa panjang pita yang dibutuhkan pengrajin tersebut, jika seluruh titik 

sudut bagian alas kotak akan dihubungkan pita? ( 2  = 1,41) 
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3. Sebuah kardus berbentuk kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 60 cm. 

a. Gambarkan sketsa kardus tersebut dan berikan nama setiap titik sudut pada 

sketsa gambar yang anda buat. 

b. Tentukan berapa cm jarak antara titik C ke bidang BDG? 

4. Sebuah sangkar burung berbentuk kotak ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 80 

cm.  

a. Gambarkan sketsa sangkar burung tersebut dan berikan nama setiap titik sudut 

pada sketsa gambar yang anda buat. 

b. Tentukan berapa cm jarak antara titik F ke garis AC? 

5. Piramida Mesir adalah sebutan untuk piramida yang terletak di Mesir. Di Mesir 

umumnya piramida digunakan sebagai makam raja-raja Mesir Kuno yang dikenal 

dengan firaun. Salah satu piramida di Mesir bernama Piramida Menkaure yang 

memiliki tinggi asli 65,5 meter, tetapi saat ini tingginya adalah 62 meter terjadi 

penurunan karena terjadi erosi dan luas dasar piramida Menkaure adalah 124 

meter x 124 meter.  

a. Gambarkan sketsa Piramida Menkaure dan berikan nama setiap titik sudut 

pada sketsa gambar yang anda buat. 

b. Tentukan besar sudut antara bidang sisi tegak piramida dengan sisi alas 

piramida. 
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PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA KEMAMPUAN REPRESENTASI  

 

 

 

Kunci Jawaban Skor 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P 

perpotongan diagonal sisi EFGH. 

 

Ditanya : 

a. Sajikan  kembali  gambar  garis  dari  titik  P  ke  titik  B  pada  

kubus ABCD,EFGH tersebut! 
 

b. Sajikan  kembali  gambar  garis  dari  titik  P  ke  garis  BE    pada  

kubus ABCD.EFGH tersebut!  

      Penyelesaian: 

a. Titik P adalah perpotongan diagonal sisi EFGH. Gambar garis dari titik 

P ke titik B pada kubus ABCD,EFGH 

                                     
                                   

 

                                     
 

 
 
 
 

                                     
 
 

                                      
 

b. Sajikan kembali gambar garis dari titik P ke garis BE  pada kubus 

ABCD.EFGH. 
   
 

                                      

 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

A B 

C 
D 

E F 

G 
H 

P 

A B 

C D 

E F 

G H 
P 
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Kunci Jawaban Skor 

2. Diketahui: sebuah kotak hiasan lampu dengan alas berbentuk persegi 

dengan panjang 40 cm dan tinggi 80 cm. 

       Ditanya   : Panjang pita dari lobang kecil ke salah satu sudut alas kotak. 

a. Langkah penyelesaian 

Membuat gambar balok dan sketsa pita, membuat persamaan 

matematka, mencari panjang pita dengan phytagoras, membuat 

kesimpulan.  

b. Grafik 

 
Misalkan titik P adalah lobang kecil. Untuk menentukan panjang pita dari titik 

P ke salah satu titik sudut bagian alas kotak tersebut adalah. 

Pandang AEP  dengan siku-siku di E. 

80AE cm, 240EG  cm (diagonal bidang alas) 

220
2

1
 EGEP cm 

Berdasarkan teorema pythagoras diperoleh. 
22 EPAEAP   

22 )220(80 AP  

8006400 AP  

7200AP  

260AP cm. 

Jadi, panjang pita dari lobang kecil ke salah satu titik sudut alas kotak tersebut 

adalah 260 cm. 

Sehingga kebutuhan pita adalah 4 x 260  = 2240 = 240 (1,41) = 338,4 cm 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 
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3. Diketahui: sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk  60 cm. 

       Ditanya    : Jarak titik C ke bidang BDG. 

a. 

 
 

Perhatikan gambar diatas, proyeksi titik C ke bidang BDG adalah titik P. 

Untuk menentukan jarak titik C ke titik P adalah pandang GCO , siku-siku 

di C. 

230
2

1
 ACBOOC cm  (AC adalah diagonal bidang) 

260BG  cm (diagonal bidang) 
22 BOBGOG   

    22

230260   

 18007200  

 5400  

 630 cm 

Perhatikan GCO , siku-siku di C. 

Berdasarkan rumus luas GCO , diperoleh 

 

CPOGCGOC   

  
OG

CGOC
CP


  

  
630

60230 
CP  

  320CP cm 

Jarak titik C ke bidang BDG adalah jarak antara titik C ke titik P, jadi jarak 

titik C ke bidang BDG adalah 320 cm. 

 

O C 

G 

P 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 
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4. Diketahui: Sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 80 cm. 

       Ditanya   : Jarak titik F ke garis AC. 

a. 

 
 

b. Dengan menghubungkan titik F dengan titik A dan titik C akan terbentuk 

segitiga sama sisi ACF dengan panjang rusuk  AF=AC=CF= 280 cm  

(diagonal bidang  

kubus) 

Untuk menentukan jarak titik F ke garis AC adalah dengan cara 

memproyeksikan titik F  ke garis AC menghasilkan titik F’. 

 

 
 

Pandang FAF ' , siku-siku di F’. 

Dengan 280AF cm dan 240
2

1
'  ACAF cm. 

Berdasarkan teorema pythagoras diperoleh. 
22 )'(' AFAFFF   

   22

240280' FF  

320012800' FF  

9600'FF  

640'FF cm 

Jadi, jarak titik F ke garis AC sama dengan jarak titik F ke titik F’ adalah 

640 cm. 

A C 

F 

F’ 

2 

4 

4 
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5. Diketahui : Limas T.ABCD, AB=BC=124 m, TE=62 m 

Ditanya    : Sudut antara bidang TBC dengan bidang ABCD. 

a. 

 
 

b. Perhatikan gambar diatas, sudut antara bidang TBC dengan bidang ABCD 

adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing pada setiap bidang 

dan tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang serta berpotongan pada 

satu titik digaris potong kedua bidang. 

Jadi besar sudut bidang TBC dan bidang ABCD adalah besar sudut antara 

garis TF dan garis ET, yaitu α.  

Pandang TEF , siku-siku di E. 

62
2

1
 ABEF m 

62TE m 

Dengan menggunakan perbandingan trigonometri, diperoleh 

EF

TE
tan  

62

62
tan   

1tan   

      )1tan(arc  

      o45  

Jadi, besar sudut antara bidang TBC dengan bidang ABCD adalah 45
o
. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

T 

E F 

62 

62 
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DATA AKHIR (Nilai Tes Kemampuan Representasi Matematis) 

Kelas Eksperimen 

  

Kelas Kontrol 

No 

Kode 

Siswa Nilai 

  

No Kode Siswa Nilai 

1 E-01 84 
  

1 K-01 76 

2 E-02 82   
 

2 K-02 70 

3 E-03 78 
  

3 K-03 87 

4 E-04 87 
  

4 K-04 80 

5 E-05 82 
  

5 K-05 78 

6 E-06 82 
  

6 K-06 88 

7 E-07 84 
  

7 K-07 76 

8 E-08 86 
  

8 K-08 64 

9 E-09 82 
  

9 K-09 76 

10 E-10 78 
  

10 K-10 88 

11 E-11 86 
  

11 K-11 78 

12 E-12 82 
  

12 K-12 88 

13 E-13 78 
  

13 K-13 84 

14 E-14 86 
  

14 K-14 68 

15 E-15 82 
  

15 K-15 76 

16 E-16 82 
  

16 K-16 70 

17 E-17 87 
  

17 K-17 78 

18 E-18 86 
  

18 K-18 78 

19 E-19 78 
  

19 K-19 80 

20 E-20 87 
  

20 K-20 82 

21 E-21 70 
  

21 K-21 87 

22 E-22 86 
  

22 K-22 78 

23 E-23 82 
  

23 K-23 80 

24 E-24 72 
  

24 K-24 70 

25 E-25 88 
  

25 K-25 78 

26 E-26 78 
  

26 K-26 78 

27 E-27 96   
 

27 K-27 79 

28 E-28 78 
  

28 K-28 76 

29 E-29 80 
  

29 K-29 76 

30 E-30 88 
  

30 K-30 87 

31 E-31 87 
  

31 K-31 80 

32 E-32 74 
  

32 K-32 70 

Rata-rata 82,44 

  

Rata-rata 78,25 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR (postest) 

 

Uji normalitas data akhir (postest) diuji dengaan uji Kolmogorov Smirnov, 

perhitungan menggunakan SPSS 18.0. Berikut ini adalah keluaran yang diperoleh 

dari uji normalitas pada SPSS 18.0 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 postest 

N 64 

Normal Parameters
a,b

 Mean 80.34 

Std. Deviation 6.074 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .115 

Positive .088 

Negative -.115 

Kolmogorov-Smirnov Z .923 

Asymp. Sig. (2-tailed) .361 

 

 

 

Hipotesis 

  : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1: Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian:    diterima jika sig  ≥ 0,05 

Penngujian Hopotesis: 

Diperoleh nilai sig 0,361 ≥ 0,05.  

Artinya, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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UJI HOMOGENITAS DATA AKHIR (postest) 

 

Uji homogenitas data akhir (postes) diuji dengaan uji Levene, perhitungan 

menggunakan SPSS 18.0. Berikut ini adalah keluaran yang diperoleh dari uji 

homogenitas pada SPSS 18.0 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.350 1 62 .556 

 

 

 

Hipotesis 

   : σ1
2
   σ2

2
 (Varians populasi adalah homogen) 

   : σ1
2
   σ2

2
 (Varians populasi adalah tidak homogen) 

Kriteria pengujian: Terima    apabila sig       

Pengujian Hipotesis: 

Nilai signifikansi diperoleh 0,556. 

Karena 0,556 > 0,05, maka    diterima. Artinya kedua kelompok mempunyai 

varian yang sama (homogen). 
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UJI KETUNTASAN SKOR KEMAMPUAN REPRESENTASI 

MATEMATIS KELAS EKSPERIMEN (PBL) 

 

1. Uji Ketuntasan Rata-Rata Kelas 

Hipotesis: 

H0: 75  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa tidak melampaui  

KKM)  

H1: 75  (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa telah melampaui  

KKM) 

Taraf Kesalahan : 

Taraf Kesalahan yang digunakan adalah         

 

Pengujian Hipotesis  

Rumus yang digunakan : 

ns

x
t

/




 

Kriteria Pengujian  

H0 ditolak jika                , dengan          ) dan taraf signifikan yang 

digunakan 5%. 

 

Perhitungan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber variasi Nilai  

x  82,44 

  75 

s 5,261 

n 32 
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32/261,5

7544,82 
t

 

t = 7,99 

Analisis Hasil : 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung = 7,99. Dengan taraf 

signifikan 5% sehingga ttabel = 1,695. Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak dan 

menerima H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan 

representasi matematis siswa yang diajar dengan pembelajaran PBL berbantuan 

hands on activity telah mencapai KKM.  
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2. Uji Ketuntasan Klasikal 

Hipotesis : 

H0 :  ≤ 75% (Proporsi siswa pada pembelajaran matematika model PBL 

berbantuan hands on activity yang mencapai tuntas individual 

tidak melampaui 75%) 

H1 :  >75% (Proporsi siswa pada pembelajaran matematika model model PBL 

berbantuan hands on activity yang mencapai tuntas individual 

melampaui 75%) 

Taraf Kesalahan : 

Taraf Kesalahan yang digunakan adalah         

 

Pengujian Hipotesis  

Rumus yang digunakan : 

  

 
    

√        
 

 

Kriteria Pengujian  

H0 ditolak jika                ,dimana ztabel diperoleh dari daftar normal baku 

dengan peluang        . 

 

Perhitungan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh : 

Sumber variasi Nilai  

   0,75 

N 32 

x 29 
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√            
  

        

Analisis Hasil : 

Dari daftar normal baku dengan       diperoleh               Dari 

perhitunggan diperoleh          dan ini terletak pada daerah penolakan    

sehingga    diterima. Artinya presentase siswa yang tuntas pada pembelajaran 

berbasis masalah lebih dari 75%. Jadi kemampuan representasi matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah mencapai ketuntasan belajar. 
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UJI PERBEDAAN RATA-RATA DATA AKHIR 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

H0 :         (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada 

pembelajaran PBL berbantuan hands on activity kurang dari atau 

sama dengan rata-rata kemampuan representasi matematis siswa 

dengan pembelajaran ekspositori) 

H1:         (rata-rata kemampuan representasi matematis siswa pada 

pembelajaran PBL berbantuan hands on activity lebih dari rata-

rata kemampuan representasi matematis siswa dengan 

pembelajaran ekspositori 

 

Taraf Kesalahan : 

Taraf Kesalahan yang digunakan adalah       

Pengujian Hipotesis  

   
  
̅̅ ̅    

̅̅ ̅

 √
 
  

 
 
  

 

Dengan 

 

   
        

          
 

       
 

 

 

Kriteria pengujian :    ditolak jika                dimana        didapat dari 

daftar ditribusi t dengan                          dan peluang 

                 . 
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Perhitungan 

   
                       

       
 

 

         
 

        
 

   
           

    √
 
   

 
  

        

 

 

Analisis Hasil  

Berdasarkan proses perhitungan  diperoleh               dan        = 1,67. 

Diperoleh                            Sehingga    ditolak, Artinya  rat-rata 

kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran  PBL berbantuan 

hands on activity lebih dari rata-rata kemampuan representasi matematis siswa 

dengan pembelajaran ekspositori 

 

 



318 
 

 

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN 
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