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ABSTRAK 

Leksana, Arif Budi. 2010. Perbandingan Kemampuan Penalaran Dan 
Komunikasi Siswa Kelas VIII  SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang pada Materi 
Pokok Kubus dan Balok antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 
Berbantuan Multimedia dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 
Berbantuan Kartu Kubus Balok. Skripsi. Jurusan Matematika Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I:Dr. Masrukhan, M. Si, Pembimbing II:Dra. Endang Retno 
Winarti, M. Pd. 
Kata Kunci: Kemampuan penalaran dan komunikasi, model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC, multimedia, kartu kubus balok 
Banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika karena penyajiannya 

yang kurang menarik dan terkesan sulit untuk dipelajari. Kurangnya pemanfaatan 
multimedia pembelajaran dan permainan menjadi alasan mengapa matematika 
terkesan sulit untuk dipelajari. Pemilihan model pembelajaran juga dapat menjadi 
penyebab mengapa matematika kurang menarik untuk dipelajari. Diterapkannya 
KTSP mengindikasikan bahwa penilaian matematika tidak hanya meliputi 
pemahaman konsep dan pemecahan masalah saja, penalaran dan komunikasi 
matematika pun tidak luput dari rangkaian penilaian. Pembelajaran kooperatif tipe 
CIRC multimedia dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran. Dari sinilah muncul 
permasalahan adakah perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi siswa kelas 
VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang antara yang dikenai model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC,  model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan 
multimedia, dan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus 
balok pada materi pokok kubus dan balok. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP N 2 Ulujami, 
Pemalang. Teknik pengambilan sampel digunakan teknik random sampling dengan 
sampel sebanyak 120. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi dan metode tes. 

Uji proporsi menunjukkan bahwa Zhitung untuk kelas ekperimen 1 adalah 2,37, 
dan Ztab = -1,64. Karena nilai Zhit>Ztab maka Ho diterima sehingga pembelajaran 
dengan model kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia mencapai ketuntasan 
untuk kemampuan penalaran dan komunikasi. Dari hasil perhitungan uji analisis 
varians diperoleh Fhitung = 13,0545 dan Ftabel = 3,08. Nilai Fhitung ≥ Ftabel maka H0 
ditolak sehingga ada perbedaan antara kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, dan 
kelas kontrol. Rata-rata hasil tes kemampuan penalaran dan komunikasi peserta didik 
kelas eksperimen 1 adalah 76,7, kelas eksperimen 2 adalah 73,32, kelas kontrol 
adalah 67,57 dan melalui uji lanjut dengan LSD diperoleh nilai =  3,284, D1= 

3,35 dan D2 = 9,1 sehingga rata-rata kemampuan penalaran dan komunikasi peserta 
didik kelas eksperimen 1 lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan penalaran dan 
komunikasi peserta didik kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol.  

Guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 
berbantuan multimedia dalam mengajarkan materi pokok kubus dan balok  pada 
siswa kelas VIII SMP N 2 Ulujami, Pemalang tahun ajaran 2009/2010. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Belajar matematika dianggap hanya menghafal rumus sehingga banyak 

siswa yang tidak tertarik untuk belajar matematika. Sebagian besar siswa 

menganggap matematika sulit dan tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari. Siswa juga memandang matematika tidak lebih dari mengoperasikan 

bilangan saja. Ketidaksenangan terhadap mata pelajaran matematika inilah yang 

dapat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar matematika. 

Semua cabang ilmu memerlukan bantuan matematika untuk 

menyelesaikan permasalahannya. Pernyataan ini belum dipahami oleh sebagian 

besar siswa sehingga anggapan bahwa matematika tidak berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari masih melekat  pada siswa. Hal inilah yang menjadi tugas 

guru untuk dapat menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap pelajaran matematika 

dan memberikan pemahaman kepada siswa jika matematika sangat berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari, contoh: untuk mengetahui berapa liter minyak yang 

dapat diisikan pada sebuah drum siswa harus belajar materi volum tabung, untuk 

mengetahui berapa rupiah uang yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah 

akuarium yang berbentuk balok siswa harus belajar materi luas permukaan balok, 

dan masih banyak lagi contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan matematika. 
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Selain itu, ketidaksenangan siswa terhadap pelajaran matematika juga 

disebabkan oleh penyajian pelajaran matematika yang kurang melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran. Belajar bukan hanya sekadar mencatat dan menghafal 

saja akan tetapi proses berpengalaman. Oleh sebab itu, siswa harus didorong 

secara aktif melakukan kegiatan tertentu, seperti berdiskusi untuk memecahkan 

masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pelajaran matematika, 

mengungkapkan hasil pemikirannya melalui presentasi, dan berkomunikasi 

dengan siswa lain untuk bertukar pendapat. Ada beberapa hal yang dapat 

menumbuhkan rasa cinta siswa pada matematika. Salah satunya adalah 

terciptanya suasana yang mendukung pembelajaran matematika seperti suasana 

santai, menyenangkan, dan tidak membosankan.  

Pembelajaran sebagai suatu sistem mempunyai beberapa komponen 

penting, seperti tujuan, subjek, objek, materi, strategi, penunjang, dan media 

pembelajaran. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, strategi pembelajaran 

erat kaitannya dengan pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. 

Beberapa istilah tersebut memiliki kemiripan makna sehingga seringkali sulit 

untuk dibedakan.  

Komponen pembelajaran lain yang tidak kalah penting adalah media 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat/ wahana yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran 

sehingga adanya media pembelajaran ini sangat penting dalam proses 

pembelajaran karena akan mempermudah guru menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Media pembelajaran mempunyai beberapa jenis, antara lain: audio, 
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cetak, audio cetak, proyeksi visual diam, proyeksi visual diam dengan audio, 

visual gerak, visual gerak dengan audio, benda, komputer. Kombinasi dari dua 

atau lebih media tersebut dinamakan multimedia pembelajaran. Ketepatan 

pemilihan  multimedia pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap 

pencapaian hasil belajar sehingga guru harus dapat memilih multimedia 

pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

 Kubus dan balok merupakan materi penting yang harus dipelajari dan 

dipahami oleh siswa. Dengan memahami materi kubus dan balok siswa 

diharapkan mampu menggunakan konsep tersebut untuk menjawab permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi kubus dan balok. 

Selain itu, siswa juga diharapkan bisa menjelaskan materi kubus kepada 

temannya. Akan tetapi, siswa pasti akan merasa kesulitan mempelajari materi ini 

tanpa menggunakan alat bantu seperti media pembelajaran. Disinilah peran 

multimedia pembelajaran, membantu mengkonkretkan hal yang masih bersifat 

abstrak. 

Matematika yang bersifat deduktif aksiomatik dan berangkat dari hal-hal 

yang abstrak, cenderung sulit diterima dan dipahami oleh siswa. Konsep 

matematika tersusun secara hierarkis, yang berarti bahwa dalam mempelajari 

matematika konsep sebelumnya yang menjadi prasyarat  harus benar-benar 

dikuasai agar dapat memahami konsep selanjutnya. Oleh karena itu penyajian 

materi perlu mendapat perhatian guru. Dalam pembelajaran di sekolah guru 

hendaklah memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, teknik, dan 
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model yang banyak melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik mental, fisik, 

maupun sosial. 

Matematika merupakan kunci ilmu pengetahuan. Namun, perlu ditekankan 

di sini bahwa konsep matematika yang telah dimiliki bukanlah satu-satunya faktor 

penting pendukung ilmu pengetahuan. Pola fikir yang matematislah yang 

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan. Pembentukan pola pikir matematika inilah yang perlu diperhatikan. 

Dalam pembelajaran matematika, kecakapan atau kemahiran matematika 

mencakup tiga aspek (1) pemahaman konsep, (2) penalaran dan komunikasi, (3) 

pemecahan masalah. Aspek penalaran dan komunikasi merupakan salah satu 

kecakapan matematika yang menjadi tolok ukur untuk menilai kemampuan siswa 

dalam mengemukakan argumen matematikanya. Akan tetapi, selama ini 

pembelajaran matematika lebih menekankan pada aspek pemahaman konsep dan 

pemecahan masalah.  Penalaran dan komunikasi matematika seringkali diabaikan 

karena dianggap tidak memberikan dampak secara langsung bagi siswa. 

Anggapan ini tidaklah mengherankan mengingat selama ini yang menjadi tolok 

ukur keberhasilan siswa adalah nilai yang diperoleh siswa daripada kemampuan 

siswa dalam memberikan alasan yang rasional terhadap permasalahan matematika 

yang muncul.   

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencakup 

beberapa standar kompetensi dan kompetensi dasar memberikan kontribusi positif 

dalam pembelajaran matematika. Dengan diterapkannya KTSP, penilaian 



5 

 

matematika tidak hanya meliputi pemahaman konsep dan pemecahan masalah saja 

, penalaran dan komunikasi matematika pun tidak luput dari rangkaian penilaian. 

Dalam penilaian penalaran dan komunikasi, siswa dituntut untuk mengeksplor 

secara terbuka hasil pemikiran/penalarannya dalam memecahkan masalah tertentu 

dan mengkomunikasikan hasil pemikiran tersebut dalam bentuk tulisan. Demikian 

halnya dengan jenis soal pada aspek penilaian yang lain, soal aspek ini juga 

memiliki beberapa ciri khusus. Soal penalaran dan komunikasi memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut (1) menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, 

gambar, dan diagram, (2) mengajukan dugaan, (3) melakukan manipulasi 

matematika, (4) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi, (5) menarik kesimpulan dari pernyataan, (6) 

memeriksa kesahihan suatu argumentasi, (7) menemukan pola atau sifat dari 

gejala matematis untuk membuat generalisasi (Nizar, 2007:15). 

Menurut pengamatan penulis, pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 

Ulujami Pemalang pada materi bangun ruang terutama kubus dan balok sudah 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC.  Bahkan banyak siswa 

sudah mulai aktif mengikuti pembelajaran. Namun, penggunaan model 

pembelajaran CIRC ini kurang didukung adanya pemanfaatan media 

pembelajaran atau penciptaan suasana bermain. Multimedia pembelajaran 

merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh guru  untuk 

memudahkan siswa dalam memahami konsep matematika. Selain multimedia 

pembelajaran, permainan juga dapat membuat siswa senang dan lebih mudah 

dalam belajar matematika. Salah satu jenis permainan yang dapat mendukung 
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pembelajaran matematika adalah kartu kubus balok. Dengan kartu kubus balok, 

siswa dapat bermain sekaligus belajar serta berkomunikasi dengan teman.  

1.2   Identifikasi Masalah 

Dalam pengamatannya, penulis menemukan fakta pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran sudah menggunakan model kooperatif tipe CIRC tetapi tidak 

memanfaatkan media pembelajaran padahal telah tersedia peralatan yang 

dapat mendukung pembelajaran dengan media 

2. Siswa cenderung merasa bosan karena tidak ada permainan yang dapat 

membuat suasana lebih asyik untuk belajar 

3. Kemampuan penalaran dan komunikasi siswa kurang diperhatikan dalam 

sistem penilaian. Guru hanya menggunakan kemampuan pemahaman konsep 

dan pemecahan masalah sebagai tolok ukur hasil belajar 

1.3   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran dengan model kooperatif tipe CIRC berbantuan 

multimedia, model kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan 

model kooperatif tipe CIRC mencapai ketuntasan untuk kemampuan 

penalaran dan komunikasi dalam materi pokok kubus balok pada siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang 
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2. Apakah ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang antara yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada materi pokok kubus dan balok  

1.4   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. mengetahui apakah pembelajaran dengan model kooperatif tipe CIRC 

berbantuan multimedia, model kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus 

balok, dan model kooperatif tipe CIRC mencapai ketuntasan untuk 

kemampuan penalaran dan komunikasi dalam materi pokok kubus balok pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang 

2. mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang antara yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC pada materi pokok kubus dan balok  

1.5   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1.5.1  Bagi siswa 

1. Siswa tidak lagi menganggap matematika itu sulit. 
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2. Kemampuan siswa dalam penalaran dan komunikasi matematika 

semakin meningkat. 

3. Siswa merasa senang karena dilibatkan dalam proses pembelajaran. 

4. Siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pembelajaran karena ada 

media pembelajaran dan permainan yang dapat membuat suasana 

pembelajaran lebih menyenangkan. 

1.5.2 Bagi guru 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih 

model pembelajaran yang bervariasi yang dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran sehingga diperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

1.5.3 Bagi sekolah 

 Penelitian dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran di sekolah untuk dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa sehingga dapat memajukan sekolah. 

1.5.4 Bagi Peneliti 

 Peneliti dapat menerapkan secara langsung model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC berbantuan multimedia dan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

berbantuan kartu kubus balok. 

1.6 Penegasan Istilah 

 Agar tidak terjadi salah pengertian mengenai judul skripsi ini maka 

beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut perlu dijelaskan. Adapun istilah 

yang perlu dijelaskan sebagai berikut. 
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1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran 

tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang 

diharapkan akan dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 

2. Model Pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

CIRC merupakan kependekan dari Cooperative Integrated Reading and 

Composition. CIRC termasuk Cooperative Learning. CIRC merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan pikiran kritis, kreatif, dan 

rasa sosial yang tinggi pada siswa.  

Secara garis besar langkah-langkahnya adalah guru membentuk siswa 

menjadi kelompok heterogen yang terdiri atas 4-5 siswa, guru memberikan 

beberapa soal sesuai dengan materi ajar untuk didiskusikan, siswa bekerja 

sama (membaca bergantian, menemukan kata kunci, memberikan tanggapan ) 

atas soal yang diberikan guru kemudian menuliskan hasilnya, presentasi hasil 

kelompok, dan refleksi. 

3. Kemampuan Penalaran dan Komunikasi 

Kemampuan penalaran dan komunikasi merupakan kemampuan siswa untuk 

mengeksplor secara terbuka hasil pemikiran/penalarannya dalam 

memecahkan masalah tertentu dan mengkomunikasikan hasil pemikiran 

tersebut dalam bentuk tulisan (Nizar, 2007:13). 

4. Multimedia pembelajaran 



10 

 

Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media 

yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, alat peraga, audio, video dan 

animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 

multimedia linier dan multimedia interaktif. 

Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat 

pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini 

berjalan sekuensial (berurutan), contoh: TV dan film. 

Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif. Rossie dan Breidle 

(2008: 204) mengemukakan bahwa multimedia pembelajaran adalah seluruh 

alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti televisi, 

buku, koran, majalah, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini dipilih media cetak, alat peraga, audio, video dan 

animasi secara terintegrasi sebagai kombinasi dari sebuah multimedia 

pembelajaran. 

5. Kartu kubus balok 

Kartu kubus balok merupakan permainan dalam pembelajaran dengan 

menggunakan teknik permainan kartu domino. Dalam sebuah kartu, terdapat 

dua bagian yang saling berhubungan dengan kartu lain.Setiap bagian berisi 

unsur-unsur kubus dan balok. Apabila kartu ini disusun, akan terbentuk 

susunan memanjang dari satu set kartu kartu kubus balok. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2. Landasan Teori 

2.1.1 Pembelajaran kooperatif 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu yang 

relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran  merupakan upaya 

penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Dengan demikian proses belajar bersifat eksternal 

yang disengaja direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. Pembelajaran juga 

merupakan suatu sistem dimana komponen yang satu sama lain saling 

berhubungan dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.          

(Wina Sanjaya, 2008:2). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu 

sistem mempunyai tiga ciri utama, yaitu: 

1) Setiap sistem bertujuan; 

Setiap sistem pasti memiliki tujuan. Begitu juga keberadaan lembaga 

pendidikan seperti sekolah yang mempunyai tujuan melayani setiap anak didik 

untuk mencapai tujuan pendidikannya. 

2) Setiap sistem memiliki fungsi; 

Untuk mencapai tujuan, setiap sistem memiliki fungsi tertentu. Agar suatu 

proses pendidikan berjalan dan dapat mencapai tujuan secara optimal 

diperlukan fungsi perencanaan, fungsi administrasi, fungsi kurikulum, fungsi 
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bimbingan, dan lain sebagainya. Fungsi inilah yang terus menerus berproses 

hingga tercapainya tujuan. 

3) Setiap sistem memiliki komponen; 

Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, suatu sistem pasti memiliki 

komponen-komponen yang satu sama lain saling berhubungan. Komponen-

komponen inilah yang dapat menentukan kelancaran proses suatu sistem. 

Misalnya agar fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik diperlukan 

komponen adninistrasi kelas, administrasi siswa, administrasi guru, dan 

sebagainya. Agar kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan diperlukan 

komponen tujuan, isi/materi pelajaran, strategi, metode, model, media 

pembelajaran serta komponen evaluasi pembelajaran. 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi pembelajaran, 

metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran 

dapat diartikan sebagai titik tolak terhadap proses pembelajaran, yang merujuk 

pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 

umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode 

pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Strategi pembelajaran menurut 

Sugandi (2006:100) mempunyai 3 arti, yaitu (1) sesuatu yang mengandung arti 

mendasar karena rasional, tepat, dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan, 

(2) pola umum perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien atau keseluruhan aktivitas guru dalam rangka 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi tercapainya  tujuan 

pembelajaran, (3) pendekatan dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan 
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mengintegrasikan komponen urutan kegiatan, cara mengorganisasi materi dan 

siswa, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Sementara itu 

David (dalam Senjaya , 2008:186) mengemukakan strategi pembelajaran sebagai 

a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular 

educational goal. Dengan demikian strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.  

Model pembelajaran merupakan konsep mewujudkan proses belajar 

mengajar yang berarti rencana yang akan/ dapat dilaksanakan. Bruce Yoice dan 

Marsha weill ( dalam Sugandi, 2006:103) mengemukakan “A model of teaching is 

a plan or pattern that can be used to shape curriculum (long term cource of 

studies) to design instructional materials and to guide instruction in the 

classroom and other setting.” Suatu rencana pola yang digunakan dalam 

menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk kepada 

pengajar di kelas dalam setting pembelajaran ataupun setting lainnya. Model 

pembelajaran juga dapat diartikan suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran 

tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang 

diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. 

Model pembelajaran memiliki empat ciri khusus yang tidak dipunyai oleh 

strategi atau metode tertentu, yaitu rasional teoritik yang logis, tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar 
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model tersebut secara berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan 

pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran memiliki berbagai macam 

jenis salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative learning). 

Pembelajaran kooperatif didefinisikan sebagai sekumpulan proses yang membantu 

siswa untuk berinteraksi dalam mencapai tujuan tertentu/membangun hasil akhir 

yang diinginkan. Pembelajaran dengan model kooperatif menciptakan kondisi 

lingkungan kelas yang saling mendukung dalam kelompok kecil. Selain itu, model 

ini juga dapat mendorong siswa menjadi aktif belajar melalui diskusi kelompok 

dalam kelas. Aktivitas pembelajaran kooperatif menekankan pada kesadaran siswa 

perlu belajar berpikir, memecahkan masalah dan belajar untuk mengaplikasikan 

pengetahuan, konsep, keterampilan tersebut kepada siswa yang membutuhkan. 

Siswa akan merasa senang menyumbangkan pengetahuannya kepada anggota lain 

dalam kelompoknya.  

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang 

didasarkan pada pemahaman konstruktivisme, dimana siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami materi pelajaran yang sulit apabila mereka dapat 

saling berdiskusi bersama dengan temannya. pembelajaran kooperatif adalah 

sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja 

sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran ini 

menekankan kerja sama dalam kelompok untuk tujuan yang sama. Selain itu, 

pembelajaran secara berkelompok dapat menciptakan suasana yang santai, 

menyenangkan serta tidak membosankan. Selain itu, guru juga dapat menciptakan 

suasana bermain dalam pembelajaran sehingga anak merasa senang dalam belajar. 
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Pemanfaatan perangkat multimedia matematika (terutama dalam materi geometri) 

sangat membantu guru dalam menanamkan konsep bangun ruang  kepada siswa 

sampai siswa mampu menemukan konsep sendiri. Sebelum pembelajaran 

kooperatif dilaksanakan, sebaiknya siswa terlebih dahulu diperkenalkan 

keterampilan kooperatif yang akan digunakan dalam belajar kelompok. 

Keterampilan kooperatif tersebut antara lain menghargai pendapat orang lain, 

mendorong partisipasi, berani bertanya, mendorong teman untuk bertanya, 

mengambil giliran dan berbagai tugas, dan sebagainya. Kunci dari pembelajaran 

kooperatif adalah kerja sama. Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi, 

merancang untuk memudahkan pencapaian tujuan lewat bekerja bersama dalam 

kelompok.  

Model pembelajaran kooperatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

(Ibrahim, 2000:9) 

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

2) Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

3) Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, 

budaya, jenis kelamin yang berbeda maka diupayakan agar dalam tiap 

kelompok terdiri dari ras, suku, budaya yang berbeda pula. 

4) Penghargaan lebih diutamakan pada kelompok dari pada perorangan. 

Pada pembelajaran kooperatif terdapat 6 (enam) langkah utama seperti 

digambarkan sebagai berikut  (Ibrahim, 2000:10). 
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Fase ke Indikator Pembelajaran 

1 Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai pada 

materi tersebut dan memotivasi siswa 

untuk belajar 

2 

 

 

Menyajikan informasi Guru menyampaikan informasi kepada 

siswa dengan cara demonstrasi atau lewat 

bahan bacaan. 

3 

 

 

 

Mengorganisasi siswa 

ke dalam kelompok-

kelompok belajar 

 

Guru menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk kelompok 

belajar dan membantu setiap kelompok 

agar melakukan transisi secara efisien. 

4 Membimbing 

kelompok belajar dan 

bekerja 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

pada saat mereka mengerjakan tugas 

5 

 

 

 

Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil 

kerjanya 

6 Memberikan 

penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai 

upaya/hasil belajar individu maupun 

kelompok 

(Tabel 1.fase-fase pembelajaran kooperatif) 
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2.1.2 Pembelajaran Kooperatif  Tipe CIRC 

Model pembelajaran kooperatif terdiri dari berbagai macam, di antaranya 

adalah model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). CIRC 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan pikiran 

kritis, kreatif, dan rasa sosial yang tinggi pada siswa. Dengan model CIRC ini 

siswa akan lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran karena mereka tidak 

hanya belajar dari guru tetapi juga dari teman mereka sendiri..Model CIRC sangat 

cocok diterapkan dalam berbagai materi, salah satunya pada meteri kubus dan 

balok. 

CIRC singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Compotition, 

termasuk salah satu model pembelajaran cooperative learning yang pada mulanya 

merupakan pengajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis (Steven dan 

Slavin dalam Nur, 2000:8) yaitu sebuah program komprehensif atau luas dan 

lengkap untuk pengajaran membaca dan menulis untuk kelas-kelas tinggi sekolah 

dasar. Namun, CIRC telah berkembang bukan hanya dipakai pada pelajaran 

bahasa pada jenjang SD saja tetapi juga pelajaran eksak seperti pelajaran 

matematika di tingkat SMP dan SMA. 

Model pembelajaran CIRC menurut Slavin (dalam Suyitno, 2005:3) 

memiliki delapan komponen. Kedelapan komponen tersebut antara lain (1) Teams, 

yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 atau 5 siswa; 

(2)Placement test, misalnya diperoleh dari rata-rata nilai ulangan harian 

sebelumnya atau berdasarkan nilai rapor agar guru mengetahui kelebihan dan 

kelemahan siswa pada bidang tertentu; (3) Student creative, melaksanakan tugas 
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dalam suatu kelompok dengan menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 

ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya; (4) Team study, 

yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh kelompok dan guru 

memberika bantuan kepada kelompok yang membutuhkannya; (5) Team scorer 

and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok dan 

memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara 

cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas; (6) Teaching group, yakni memberikan materi secara singkat dari guru 

menjelang pemberian tugas kelompok; (7) Facts test, yaitu pelaksanaan test atau 

ulangan berdasarkan fakta yang diperoleh siswa; (8) Whole-class units, yaitu 

pemberian rangkuman materi oleh guru di akhir waktu pembelajaran dengan 

strategi pemecahan masalah.  

Dalam model pembelajaran CIRC siswa ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil yang heterogen yang terdiri atas 4-5 siswa. Dalam kelompok ini 

tidak dibedakan atas jenis kelamin, suku/ bangsa, atau tingkat kecerdasan siswa. 

Jadi dalam kelompok ini terdapat siswa yang pandai, sedang atau lemah, dan 

masing-masing siswa sebaiknya merasa cocok satu sama lain. Dengan 

pembelajaran kelompok diharapkan para siswa dapat meningkatkan prkiran 

kritisnya, kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Sebelum dibentuk 

kelompok siswa diajarkan bagaimana bekerjasama dalam satu kelompok. Siswa 

diajari menjadi pendengar yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada teman 

sekelompok, berdiskusi, mendorong teman lain untuk bekerjasama, menghargai 

pendapat teman lain, dan sebagainya. 
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Kegiatan pokok dalam CIRC untuk memecahkan soal cerita meliputi 

rangkaian kegiatan bersama yang spesifik yakni: 

1) salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota saling membaca 

2) membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal cerita, termasuk menuliskan 

apa yang diketahui, apayang ditanyakan, dan memisalkan yang ditanyakan 

dengan suatu variabel tertentu 

3) saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal cerita 

4) menuliskan penyelesaian soal ceritanya secara urut (menuliskan urutan 

komposisi penyelesaiannya 

5) saling merevisi dan mengedit pekerjaan / penyelesaian (jika ada yang perlu 

direvisi). 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru dalam penerapan model Pembelajaran 

CIRC untuk menyelesaikan soal cerita adalah sebagai berikut: 

1) Guru menerangkan suatu materi pokok tertentu kepada para siswanya, 

misalnya dengan bantuan perangkat multimedia (Teaching group) 

2) Guru memberikan latihan soal termasuk cara menyelesaikan soal cerita 

tersebut 

3) Guru siap melatih siswa untuk menkingkatkan keterampilan siswanya dalam 

menyelesaikan soal cerita melalui penerapan Cooperative Learning tipe CIRC 

4) Guru membentuk kelompok-kelompok belajar siswa (Learning Society) yang 

heterogen. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa (Teams) 

5) Pembentukan kelompok didasarkan pada nilai rapor (Placement Test) 
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6) Guru mempersiapkan 1 atau 2 soal cerita dan membagikannya kepada setiap 

siswa dalam kelompok yang sudah terbentuk  

7) Guru memberitahukan agar dalam setiap kelompok terjadi serangkaian 

kegiatan pokok dalam CIRC  

8) Setiap kelompok bekerja berdasarkan serangkaian kegiatan pola CIRC. 

(Student creative). Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok 

9) Ketua kelompok melaporkan hasil keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya 

10) Ketua kelompok harus dapat menetapkan bahwa setiap anggota telah 

memahami dan dapat mengerjakan soal cerita yang diberikan guru 

11) Guru meminta kepada perwakilan tertentu untuk menyajikan temuannya di 

depan kelas 

12) Guru mempersilakan kelompok lain untuk membantu memberikan solusi atas 

hambatan yang dialami oleh kelompok yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya (Team Study) 

13) Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika diperlukan 

14) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan kelompok (Team scorer and 

recognition) 

15) Guru memberikan tugas/ PR soal cerita secara individual kepada para siswa 

tentang materi pokok yang sedang dipelajari 

16) Guru bisa membubarkan kelompok yang dibentuk dan para siswa kembali ke 

tempat duduknya masing-masing 
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17) Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru memberikan materi singkat atau 

rangkuman ( Whole class units) 

18) Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang 

ditentukan (Fact test) 

Secara khusus, Slavin (dalam Suyitno, 2005:6) menyebutkan kelebihan model 

pembelajaran CIRC sebagai berikut:  

1) CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa  

2) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang  

3) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam kelompok  

4) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya  

5) Membantu siswa yang lemah  

6) Meningkatkan hasil belajar  

2.1.3 Pembelajaran berbantuan Multimedia 

Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media 

yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video dan animasi secara 

terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu: multimedia linier dan 

multimedia interaktif. Multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak 

dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial (berurutan), contohnya: TV dan 

film. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat 

pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat 

memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia 

interaktif adalah: multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dll. Menurut 
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Anderson (dalam Sanjaya, 2009:213) media dapat dikelompokkan menjadi (1) 

audio, (2) cetak, (3) audio cetak, (4) proyeksi visual diam, (5) proyeksi visual 

diam dengan audio, (6) visual gerak, (7) visual gerak dengan audio, (8) benda, (9) 

komputer. Kombinasi dari dua atau lebih media tersebut dinamakan multimedia. 

Pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan 

komponen-komponen pembelajaran lain seperti tujuan dan materi. 

Pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi dalam pembelajaran yang utama 

adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktifitas mental siswa 

dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku 

yang bersifat relatif konstan. Dengan demikian aspek yang menjadi penting dalam 

aktifitas belajar adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan ini diciptakan dengan 

menata unsur-unsurnya sehingga dapat mengubah perilaku siswa. Dari uraian di 

atas, apabila kedua konsep tersebut kita gabungkan maka multimedia 

pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, dengan kata lain untuk menyalurkan pesan (pengetahuan, 

keterampilan dan sikap) serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan 

dan terkendali. 

Yang dimaksud dengan pembelajaran berbantuan multimedia adalah suatu 

kegiatan belajar mengajar di mana dalam penyampaian bahan pelajaran yang 

disajikan kepada siswa, guru menggunakan atau menerapkan berbagai perangkat 

media pembelajaran. Pemanfaatan perangkat multimedia matematika (terutama 
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dalam materi geometri) sangat membantu guru dalam menanamkan konsep 

bangun ruang  kepada siswa sampai siswa mampu menemukan konsep sendiri. 

Adapun media pembelajaran itu sangatlah beraneka macam, baik itu dalam bentuk 

media cetak, media / alat peraga ataupun media elektronik. Media cetak sudah 

sangat lazim bagi guru maupun siswa, media cetak meliputi buku paket, buku 

referensi, majalah, tabloid, koran, atlas / peta atau mediamedia cetak lainnya. Alat 

peraga seperti globe, relief, gambar bagan, alat musik, model kubus, model balok,  

dll juga sangat lazim bagi siswa. Jika hanya memanfaatkan media cetak dan alat 

peraga saja siswa akan merasa bosan dalam belajar. Apalagi mata pelajaran 

matematika yang dianggap oleh sebagian besar siswa sebagai mata pelajaran yang 

paling membosankan dibandingkan mata pelajaran lain. Oleh karena itu, media 

elektronik seperti komputer merupakan salah satu alternatif tambahan yang dapat 

dipakai guru agar pembelajaran berlangsung lebih menyenangkan. Selain dapat 

membuat suasana belajar lebih menyenangkan, kombinasi antara ketiga media ini 

juga dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran yang bersifat 

abstrak, terutama dalam mata pelajaran yang berhubungan dengan geometri, 

seperti bangun datar dan bangun ruang. 

2.1.4 Pembelajaran Berbantuan Kartu Kubus Balok 

Kartu kubus balok merupakan permainan dalam pembelajaran dengan 

menggunakan teknik permainan kartu domino. Pada dasarnya, permainan ini 

berasal dari permainan kartu pecahan senilai. Pada kartu pecahan senilai, terdapat 

dua bagian kartu yang masing-masing berisi pecahan. Pecahan ini senilai dengan 
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pecahan pada beberapa kartu lain. Apabila kartu ini disusun, akan terbentuk 

susunan memanjang dari satu set kartu kartu pecahan.  

 

  

 

 

 

Demikian juga dengan permainan kartu kubus balok.  Perbedaannya adalah isi 

dari kartu. Dalam kartu kubus balok, nilai pecahan dalam kartu pecahan diganti 

dengan unsur kubus dan balok seperti rusuk, sisi, titik sudut, diagonal bidang, 

diagonal ruang, dan bidang diagonal.  Satu set kartu kubus balok terdiri atas 18 

kartu. Masing-masing kartu terbagi atas dua bagian. Setiap bagian berisi sebuah 

unsur kubus seperti rusuk, sisi, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan 

bidang diagonal. 18 kartu tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Contoh kartu pecahan 
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Aturan main: 

1. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 pemain tergantung dari banyaknya anggota 

kelompok 

2. Setiap anggota kelompok duduk melingkar pada sebuah meja. 

3. Ketua kelompok merupakan pemain 1. Pemain 2 adalah anggota yang duduk di 

sebelah kanan pemain 1. Pemain 3 adalah anggota yang duduk di sebelah 

kanan pemain 2. Demikian seterusnya sampai pemain terakhir. 

4. Pemain 1 mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain secara 

merata sehingga setiap pemain mendapat kartu yang sama banyak 

5. Pemain 1 menurunkan sebuah kartu dari beberapa kartu yang dia punya. 

6. Selanjutnya, pemain 2 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya 

mempunyai unsur yang sama dengan kartu yang diturunkan oleh pemain 1. 

Kartu tersebut disusun mamanjang.  Apabila pemain 2 tidak mempunyai kartu 

tersebut, permainan dilanjutkan oleh pemain 3. 

7. Pemain 3 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya mempunyai 

unsur yang sama dengan bagian kartu paling ujung. Apabila pemain 3 tidak 

mempunyai kartu tersebut, permainan dilanjutkan oleh pemain 4. 

Gambar 2.2. Kartu kubus balok 
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8. Demikian seterusnya, sampai setiap pemain mendapat kesempatan bermain. 

Setelah itu, permainan kembali ke pemain 1. 

9. Permainan ini berakhir apabila seluruh kartu yang dipegang oleh setiap pemain 

habis. 

10. Pemain yang paling cepat  menghabiskan kartunya ditetapkan sebagai 

pemenang. 

2.1.5 Kemampuan Penalaran dan Komunikasi 

Dalam pembelajaran matematika, kecakapan atau kemahiran matematika 

mencakup tiga aspek yaitu (1)Pemahaman Konsep, (2) Penalaran dan 

Komunikasi, (3) Pemecahan Masalah (Nizar, 2007:11). Aspek penalaran dan 

komunikasi merupakan salah satu bentuk penilaian matematika yang khusus 

digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam mengemukakan argumen 

matematikanya. Artinya, dalam penilaian ini siswa dituntut untuk mengeksplor 

secara terbuka hasil pemikiran/penalarannya dalam memecahkan masalah tertentu 

dan mengkomunikasikan hasil pemikiran tersebut dalam bentuk tulisan. Demikian 

halnya dengan jenis soal pada aspek penilaian yang lain, soal aspek ini juga 

memiliki beberapa ciri khusus. Soal penalaran dan komunikasi memiliki ciri-ciri:  

1) menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram  

2) mengajukan dugaan  

3) melakukan manipulasi matematika  

4) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi  

5) menarik kesimpulan dari pernyataan  
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6) memeriksa kesahihan suatu argumentasi  

7) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi.  

2.1.6 Materi Ajar Kubus dan Balok 

Dalam mempelajari materi kubus dan balok membutuhkan kemampuan 

penalaran dan komunikasi  sebab materi ini berkaitan erat dengan tujuh kriteria 

soal penalaran dan komunikasi. Tinjauan materi yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

2.1.6.1 Unsur-unsur Balok dan Kubus.  

Kubus dan balok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

1) Sisi balok dan kubus.  

Sisi-sisi suatu Balok berbentuk persegi panjang.  

Sisi-sisi suatu Kubus berbentuk persegi.  

2) Rusuk balok dan kubus  

Suatu balok memiliki tiga jenis rusuk, yaitu panjang, lebar, dan tinggi dengan 

ukuran yang tidak sama sedangkan kubus panjang, lebar, dan tinggi 

mempunyai ukuran yang sama.  

3) Titik sudut balok dan kubus  

Titik sudut merupakan titik perpotongan dari tiga buah rusuk.  

4) Diagonal sisi/bidang balok dan kubus 

Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

berhadapan pada sisi-sisi suatu bangun ruang.  

5) Diagonal ruang balok dan kubus 
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Diagonal ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan 

dan tidak terletak pada satu sisi suatu bangun ruang.  

6) Bidang diagonal balok dan kubus 

Bidang diagonal adalah bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk yang 

berhadapan, sejajar, dan tidak terletak pada satu sisi suatu bangun.  

2.1.6.2 Jaring-jaring balok dan kubus.  

Jaring-jaring kubus adalah rangkaian sisi-sisi suatu kubus yang jika 

dipadukan akan membentuk suatu kubus. Sedangkan jaring-jaring balok adalah 

rangkaian sisi-sisi suatu balok yang jika dipadukan akan membentuk suatu balok. 

2.1.6.3  Luas permukaan balok dan kubus. 

1)  Luas permukaan balok 

Untuk setiap balok yang memiliki panjang = p, lebar l, dan tinggi = t, maka:  

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

2) Luas permukaan kubus 

Untuk setiap Kubus yang panjang rusuk-rusuknya s, maka:  

Luas permukaan kubus = 6s
2 
 

2.1.6.4 Volum Balok dan kubus 

1)  Volum Balok.  

Pada sebuah Balok dengan panjang p, lebar l, dan tinggi t berlaku:  

Volum Balok = plt 

2) Volum Kubus.  

Pada sebuah Kubus dengan panjang sisi s berlaku:  

Volum Kubus = s
3   
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Tujuh karakteristik soal penalaran dan komunikasi yang berhubungan erat 

dengan materi kubus dan balok adalah sebagai berikut: 

1) menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan 

diagram. 

Soal-soal yang ditampilkan setidaknya dapat menggugah siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan dengan model yang dikembangkan siswa 

sendiri. Penjelasan dengan gambar dan diagram mutlak diperlukan sehingga 

siswa tidak mengalami kesulitan dalam membahasakan hasil pemikirannya.  

Contoh soal yang sesuai dengan karakteristik pertama adalah 

 

2) mengajukan dugaan. 

Kriteria kedua adalah soal yang meminta siswa mengajukan dugaan. disertai 

bukti dengan menggunakan berbagai konsep yang dikuasai siswa dan ada 

hubungannya dengan permasalahan.  

Contoh soal: 

Menurut pendapatmu, apakah kubus termasuk balok? Jelaskan pendapatmu! 

3) melakukan manipulasi matematika. 

Dalam melakukan manipulasi matematika siswa bisa memanipulasi gambar 

sehingga mengingatkan kembali konsep yang telah diperoleh. 

Diketahui Kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang AE = 10 cm.  

Sebutkan rusuk-rusuk yang sejajar dengan 

rusuk BC! 

Gambar 2.3. Kubus ABCD.EFGH
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Contoh soal: 

 

Untuk menyelesaikan soal tersebut siswa harus dapat memanipulasi gambar 

kubus tersebut sehingga didapat gambar segitiga dengan hipotenusa AC 

4) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi. 

Karakteristik soal ini lebih menekankan pada bagaimana siswa 

mengungkapkan alasan terhadap kebenaran suatu pernyataan. Untuk 

mengungkapkan kebenaran, siswa bisa menyusun bukti secara deduktif atau 

induktif.  

Contoh soal: 

Markus ingin membuat aquarium yang berbentuk kubus dengan panjang 

rusuknya 50 cm. Harga 1 cm2  kaca yang digunakan untuk membuat aquarim 

adalah 25 rupiah. Markus hanya mempunyai uang Rp 400.000,00. Menurut 

pendapatmu, apakah uang Markus cukup untuk membuat sebuah akuarium? 

Jelaskan alasanmu! 

Untuk menjawab soal ini siswa tidak hanya menjawab dengan kalimat cukup 

atau tidak, akan tetapi harus disertai dengan alasan sebagai bukti dari 

pernyataan yang siswa ungkapkan. 

 

Diketahui Kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang AE = 3 cm. Berapakah panjang AC? 

Gambar 2.4. Kubus ABCD.EFGH 
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5) menarik kesimpulan dari pernyataan. 

Karakteristik kelima adalah soal yang mengharuskan siswa untuk menarik 

kesimpulan dari suatu pernyataan. Soal jenis ini lebih menekankan pada 

kejelian siswa dalam menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang 

diberikan.  

Contoh soal: 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Apakah rangkaian persegi pada gambar a merupakan jaring-jaring kubus? 

b. Apakah rangkaian persegi pada gambar b merupakan jaring-jaring kubus? 

c. Apakah rangkaian persegi pada gambar c merupakan jaring-jaring kubus? 

d. Apakah rangkaian persegi pada gambar d merupakan jaring-jaring kubus? 

e. Apakah rangkaian persegi pada gambar e merupakan jaring-jaring kubus? 

f. Apakah rangkaian persegi pada gambar f merupakan jaring-jaring kubus? 

g. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari jawaban a, b, c, d, e, f? 

 

Gambar 2.5.Beberapa rangkaian persegi 
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6) memeriksa kesahihan suatu argumentasi. 

Soal biasanya dimulai dengan menyebutkan jawaban suatu masalah atau 

pernyataan yang sengaja dibuat salah. Tujuannya hanyalah memancing 

ketelitian siswa dalam mengecek kesahihan suatu argumen.  

Contoh soal: 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 3 cm. Kubus itu diiris 

sepanjang rusuk-rusuk : , , , , , , dan . Akan tetapi Vivi 

menggambar jaring-jaring tersebut seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Apakah gambar Vivi tersebut merupakan jaring-jaring kubus yang terbentuk? 

7) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi.  

Soal jenis ini merupakan soal yang menuntut siswa untuk meneliti pola dan 

secara tidak langsung menarik kesimpulan. 

A B F F E 

D G C H G 

A B 

G H 

Gambar 2.6. Jaring-jaring kubus 
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Contoh soal: 

 

Gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk kubus dengan ukuran berbeda. 

Kubus pada gambar (a) merupakan kubus satuan. Untuk membuat kubus 

satuan pada gambar (b) , diperlukan 2 × 2 × 2 = 8 kubus satuan, sedangkan 

untuk membuat kubus pada gambar (c) , diperlukan 3 × 3 × 3 = 27 kubus 

satuan. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari kasus di atas? 

3. KERANGKA BERPIKIR 

Salah satu implikasi teori belajar kontruktivis dalam pembelajaran adalah 

penerapan pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif siswa lebih 

mudah menemukan dan memakai konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat 

saling mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan temannya. Melalui 

diskusi akan terjalin komunikasi dimana siswa saling berbagi ide atau pendapat. 

Melalui diskusi akan terjadi elaborasi kognitif yang baik, sehingga dapat 

meningkatkan daya nalar, keterlibatan dalam situasi pembelajaran, dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya.  

CIRC (Cooperative Integrated Reading and Compotition) merupakan model 

pembelajaran kooperatif yang memanfaatkan kecenderungan siswa untuk 

berinteraksi. Penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

memiliki dampak positif terhadap siswa dengan yang rendah hasil belajarnya. 

(a) (b) (c) 
Gambar 2.7. Kubus satuan 
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Manfaat pembelajaran kooperatif untuk siswa dengan hasil belajar rendah antara 

lain  dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan hasil belajar, retensi atau 

penyimpanan materi pelajaran lebih lama. Dalam kelas CIRC, siswa akan 

berusaha keras untuk hadir dalam kelas dengan teratur, berusaha keras membantu 

dan mendorong semangat teman-teman sekelas untuk sama-sama berhasil.  

Proses belajar mengajar hakikatnya adalah proses komunikasi, dimana guru 

dimana guru berperan sebagai pengantar pesan dan siswa sebagai penerima pesan. 

Akan tetapi, proses komunikasi terkadang mengalami hambatan, artinya tidak 

selamanya pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan (dalam hal ini guru) 

mudah diterima oleh penerima pesan ( dalam hal ini siswa). Bahkan adakalanya 

pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud yang disampaikan. Ada beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan kesalahan komunikasi. Pertama, faktor lemahnya 

kemampuan pengirin pesan dalam mengkomunikasikan informasi sehingga pesan 

yang disampaikan tidak jelas diterima atau mungkin salah menyampaikannya. 

Kedua, faktor lemahnya  kemampuan penerima pesan dalam menerima pesan 

yang disampaikan sehingga ada kesalahan dalam menginterpretasi pesan yang 

disampaikan. Oleh sebab itu, dalam suatu proses komunikasi diperlukan saluran 

yang berfungsi untuk mempermudah penyampaian pesan. Dalam konteks 

komunikasi seperti di atas fungsi media adalah sebagai alat bantu untuk guru 

untuk mengkomunikasikan pesan berupa materi pelajaran agar proses 

pembelajaran berjalan dengan baik.( Wina Senjaya, 2008:206). Oleh karena itu, 

peran media sangat penting dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe 
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CIRC berbantuan multimedia akan lebih memudahkan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. 

Akan tetapi anggapan siswa bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang tidak menarik dan membosankan untuk dipelajari juga harus diperhatikan. 

Pembelajaran matematika akan menjadi menarik jika ada suatu variasi dalam 

proses pembelajaran. Variasi tersebut bisa  bermacam-macam bentuknya seperti 

permainan, kuis, nyanyian, dan lain-lain. Permainan merupakan merupakan salah 

satu variasi yang apabila dikembangkan dengan baik dapat membuat siswa merasa 

senang dan semangat dalam belajar matematika. Melalui permainan, pembelajaran 

akan menjadi lebih santai sehingga siswa akan menjadi lebih mudah dalam 

belajar. Permainan kartu kubus balok merupakan sebuah permainan sederhana 

yang dapat dimainkan oleh siswa. Walaupun sederhana, permainan ini menuntut 

siswa untuk berpikir dan berkomunikasi dengan teman. Oleh karena itu, 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dengan berbantu kartu kubus balok akan dapat 

membuat siswa belajar sekaligus berkomunikasi dengan temannya.  

4. HIPOTESIS 

Berdasarkan  kerangka berpikir di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran dengan model kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, 

model kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan model 

kooperatif tipe CIRC mencapai ketuntasan untuk kemampuan penalaran dan 

komunikasi dalam materi pokok kubus balok pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Ulujami, Pemalang 
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2. Ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Ulujami, Pemalang antara yang dikenai model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC pada materi pokok kubus dan balok  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002:108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Ulujami semester 2 tahun ajaran 2009/2010, yang terdiri dari 240 siswa dalam 6 

kelas, yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, dan VIII F. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari yang diteliti (Arikunto, 2002:109). 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan random sampling. Penggunaan teknik 

random sampling ini  didasarkan pada alasan bahwa dalam populasi peserta didik 

mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, diampu oleh guru yang sama, 

duduk pada tingkat kelas yang sama, dan tidak ada kelas unggulan dalam 

pembagian kelas. Data nilai rapor yang diambil sebagai data awal berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal dan variansnya homogen sehingga teknik 

random sampling dapat digunakan ( perhitungan normalitas dan homogenitas 

dapat dilihat pada lampiran 18 dan 19). Pada penelitian ini diambil sampel siswa 

sebanyak 120, yang ditempatkan dalam kelas eksperimen 1 yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, kelas eksperimen 2 

yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus 
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balok, dan kelas kontrol ( menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC). 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi, yang menjadi objek penelitian 

(Arikunto, 2002:104). Dalam penelitian ini terdapat lima hipotesis: 

1. Variabel dalam hipotesis pertama adalah kemampuan penalaran dan 

komunikasi matematika peserta didik setelah digunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia dan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok pada materi pokok kubus 

dan balok. 

2. Variabel dalam hipotesis kedua sampai kelima adalah sebagai berikut: 

1) Variabel bebas   

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat ( Sugiyono, 2007:4). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media dalam pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

2) Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Ulujami pada materi pokok kubus dan balok. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode  yang digunakan adalah Metode Tes. Metode 

tes ini digunakan untuk mengambil data hasil belajar matematika pada sub 

materi pokok kubus dan balok. Tes ini dilaksanakan pada siswa yang 

dikenai model pembelajaran CIRC, siswa yang dikenai model 

pembelajaran CIRC berbantuan multimedia dan siswa yang dikenai model 

pembelajaran CIRC berbantuan kartu kubus balok. Data ini digunakan 

untuk menjawab hipotesis penelitian. Sebelum diteskan pada subjek 

penelitian, item soal terlebih dahulu diujicobakan pada kelas uji coba yaitu 

kelas VIII C sehingga didapat soal dalam kategori baik, baru soal tersebut 

diteskan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebagai subjek 

penelitian.  

3.4 Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang diawali dengan 

menentukan populasi dan memilih sampel dari populasi yang sudah ada. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) menentukan sampel penelitian. Agar diperoleh teknik sampling yang tepat 

maka dilakukan uji homogenitas dan uji normalitas data awal yang berasal 

dari nilai akhir matematika semester I siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Ulujami, Pemalang.  

2) menentukan langkah-langkah pembelajaran dengan model CIRC, 

pembelajaran dengan model CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan 
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pembelajaran dengan model CIRC berbantuan multimedia yang dituangkan 

dalam RPP. 

3) melaksanakan pembelajaran dengan model CIRC pada kelas kontrol serta 

pembelajaran dengan model CIRC berbantuan kartu kubus balok dan 

pembelajaran dengan model CIRC berbantuan multimedia pada kelas 

eksperimen 

4) Instrumen uji coba diujikan pada kelompok uji coba. Instrumen tersebut akan 

diujikan sebagai tes kemampuan penalaran dan komunikasi pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

5) Data hasil tes uji coba pada kelompok uji coba dianalisis untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

6) Soal-soal yang memenuhi syarat, kemudian dipilih untuk kemudian dijadikan 

soal tes kemampuan penalaran dan komunikasi pada kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. 

7) Melaksanakan tes kemampuan penalaran dan komunikasi pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

8) Manganalisis data hasil tes. Hasil ketiga tes juga dibandingkan (diuji 

perbedaannya). Perbedaan yang berarti (signifikan) antara hasil tes akhir 

ketiga kelompok menunjukkan pengaruh perlakuan yang diberikan. Selain 

itu, hasil ketiga tes hasil belajar juga dianalisis ketuntasan belajarnya dan 

dibandingkan ketuntasan belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
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3.5 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini diambil 3 kelas, yaitu kelas VIII E sebagai kelas 

eksperimen 1 yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan 

multimedia, kelas VIII F sebagai kelas eksperimen 2 yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan kelas VIII 

D sebagai kelas kontrol ( menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC). Pada akhir pembelajaran, ketiga kelas ini diberikan tes penalaran dan 

komunikasi. Desain penelitian selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Kelas Perlakuan Tes 

Kelas Eksperimen 1 X1 T 

Kelas Eksperimen 2 X2 T 

Kelas Kontrol X3 T 

 

 

Keterangan: 

X1 : Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia 

X2 : Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus 

balok  

X3 : Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

T : Tes penalaran dan komunikasi 

 

 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian 



42 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Instrumen Penelitian 

Bentuk instrumen untuk mengukur hasil belajar berupa tes berbentuk 

uraian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa soal bentuk uraian memiliki 

beberapa kebaikan. Menurut Arikunto (2009:163) soal-soal bentuk uraian 

memiliki beberapa kebaikan, yaitu sebagai berikut. 

1) Mudah disiapkan dan disusun. 

2) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-

untungan. 

3) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus. 

4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan caranya sendiri.  

5) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang 

diteskan. 

Metode penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut. 

1) Mengadakan pembahasan terhadap bahan yang akan diujikan. 

2) Menentukan alokasi waktu mengerjakan tes. 

3) Menentukan tipe soal dan banyaknya butir soal. 

4) Membuat kisi-kisi soal. 

5) Membuat soal-soal tes. 

6) Mengujicobakan instrumen. 
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7) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya beda dan 

tingkat kesukaran. 

8) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang sudah 

dilakukan. 

9) Membuat soal-soal cadangan jika soal tes uji coba utama tidak valid. 

3.6.2 Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen tes digunakan, perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah instrumen tes tersebut memenuhi kriteria instrumen tes 

yang baik dan dapat digunakan. Kriteria instrumen tes yang baik antara lain 

sebagai berikut. 

1) Tes harus valid, artinya tes itu betul-betul menilai apa yang seharusnya 

dinilai. 

2) Tes harus reliabel, dapat dipercaya, yakni memberi dengan teliti keterangan 

tentang kesanggupan anak yang sesungguhnya. 

3) Tes harus objektif, artinya hasil atau skor siswa harus sama bila diperiksa 

oleh lebih dari seorang. 

4) Tes harus efisien, artinya hasil atau skor siswa, scoring (cara menilainya) dan 

interprestasi (cara menafsirkannya). 

3.6.3 Analisis Instrumen Tes Uji Coba 

Instrumen penelitian harus memenuhi syarat-syarat sebagai instrumen 

yang baik maka instrumen tersebut harus diujicobakan pada kelas di luar kelas 

sampel penelitian. Pengujian instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui 
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bahwa instrumen penelitian yang disusun memenuhi persyaratan sebagai 

instrumen yang baik. Adapun analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen 

tes meliputi : analisis validitas, analisis daya pembeda, analisis taraf kesukaran, 

dan analisis reliabilitas. 

3.5.3.1 Uji Validitas 

Validitas atau kesahihan adalah suatu ukuran tingkat kevaliditan atau 

kesahihan suatu instrumen. Jadi suatu instrumen (soal) dikatakan valid apabila 

instrumen tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur (Arikunto, 

2009:65). Untuk pengujian validitas digunakan rumus korelasi product moment 

dari Pearson, sebagai berikut : 

)}()}{({
))((

2222 YYnXXn
YXXYnrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total 

X = skor tiap item 

Y = skor total 

n = jumlah sampel 

Setelah diperoleh nilai , selanjutnya dibandingkan dengan hasil r product 

moment dengan taraf signifikan 5%. Butir soal dikatakan valid jika 

. Item yang tidak valid perlu direvisi atau tidak digunakan 

(Arikunto, 2002).  
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Banyaknya item soal yang telah diujicobakan adalah 10 dengan bentuk 

soal uraian. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilaksanakan dengan taraf 

signifikansi 5 %, diperoleh  = 0, 312. Dari 12 soal yang diujicobakan 

terdapat dua soal yang tidak valid, sehingga soal yang diujikan menjadi 10 soal.  

3.5.3.2 Uji Reliabilitas 

Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap. Artinya apabila tes tersebut dikenakan pada sejumlah subjek 

yang sama pada lain waktu, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif sama. 

Menurut Arikunto (2002:108-109) untuk mencari reliabilitas tes bentuk uraian 

digunakan rumus Alpha sebagai berikut. 

 

Rumus varians total adalah sebagai berikut. 

 
dengan: 

 r11 = reliabilitas yang dicari 

  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  = varians total 

  = jumlah skor total kuadrat  

  = kuadrat dari jumlah skor 

n  = banyaknya butir soal  

Kriteria koefisien reliabilitas (dalam Retno, 2005:16) adalah sebagai 

berikut. 
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(1) 0,00 ≤ r11 ≤ 0,20, instrumen dikatakan mempunyai reliabilitas rendah sekali.  

(2) 0,20 < r11 ≤ 0,40, instrumen dikatakan mempunyai reliabilitas rendah.  

(3) 0,40 < r11 ≤ 0,70, instrumen dikatakan mempunyai reliabilitas sedang.  

(4) 0,70 < r11 ≤ 1,00, instrumen dikatakan mempunyai reliabilitas sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilaksanakan diperoleh  = 0,834. 

maka dapat disimpulkan butir soal yang diujicobakan mempunyai reliabelitas 

yang sangat tinggi.  

3.5.3.3 Daya Pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda untuk tes 

berbentuk uraian adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata (mean) 

yaitu antara mean kelompok atas dan mean kelompok bawah untuk tiap-tiap item 

soal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

 Keterangan: 

= rata-rata dari kelompok atas 

  = rata-rata dari kelompok bawah 

= jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

 = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

     = 27% x N, dengan N adalah jumlah peserta tes. 

 (Arifin, 1991:141). 
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 Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan  

 dan  = 5%. Jjika ,  maka daya beda 

soal tersebut signifikan.  

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilaksanakan dengan taraf 

signifikansi 5 % dan dk = 20, diperoleh  1,72. Setiap item soal diperoleh 

, kecuali soal nomor 2 dan 12. Dengan demikian daya pembeda 

semua soal adalah signifikan, kecuali nomor  2 dan 12. Sehingga soal nomor 2 

dan 12 tidak digunakan. 

3.5.3.4 Tingkat Kesukaran Soal 

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

sukar. Teknik perhitungan tingkat kesukaran soal adalah menghitung berapa 

persen peserta tes yang gagal menjawab benar atau ada di bawah batas lulus tiap 

item. Tingkat kesukaran soal dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 
Keterangan: 

 = tingkat kesukaran 

    = peserta tes yang gagal (skor dibawah 50%) 

   = banyaknya peserta tes  

Kriteria tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Keterangan Kriteria 

Jika jumlah peserta tes yang gagal kurang dari  27% 

Jika jumlah peserta tes yang gagal antara 28% - 72% 

Jika jumlah peserta tes yang gagal 72% ke atas 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Sumber: Arifin (1991:135)   

Dari hasil uji coba yang telah dilaksanakan diperoleh tujuh soal dengan 

kriteria mudah yaitu soal nomor 1, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11 dan lima soal dengan 

kriteria sedang yaitu soal nomor 2, 3, 6, 9, dan 12. Instrumen soal yang digunakan 

dapat dilihat dari tabel berikut ini: 

 

No  Validitas Daya Pembeda 
Tingkat Kesukaran 

Reliabilitas Keterangan 
TK Kriteria 

1.  Valid Signifikan 2.50% Mudah  

Reliabel 
sangat 
tinggi 

Digunakan( No. 1 ) 
2. Tidak Valid Tidak Signifikan 62.50% sedang Tidak Digunakan 
3. Valid Signifikan 27.50% sedang Digunakan( No. 2 ) 
4. Valid Signifikan 12.50% Mudah  Digunakan ( No. 3) 
5. Valid Signifikan 25.00% Mudah  Digunakan( No. 4 ) 
6. Valid Signifikan 30.00% sedang Digunakan( No. 5 ) 
7. Valid Signifikan 10.00% Mudah  Digunakan( No. 6 ) 
8. Valid Signifikan 7.50% Mudah  Digunakan( No. 7 ) 
9 Valid Signifikan 32.50% sedang Digunakan( No. 8 ) 

10 Valid Signifikan 20.00% Mudah  Digunakan( No. 9 ) 
11 Valid Signifikan 15.00% Mudah  Digunakan( No.10) 
12 Tidak Valid Tidak Signifikan 62.50% sedang Tidak Digunakan 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 10 soal penalaran dan komunikasi 

dari 12 soal yang telah diujicobakan dan telah memenuhi syarat baik sebagai soal 

tes. 

 

Tabel 3.2 Ringkasan uji instrumen 

Tabel 3.1 tingkat kesukaran soal
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Nilai Tes 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat 

dengan hipotesis statistika sebagai berikut. 

= Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

= Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

 

keterangan: 

= harga Chi–Kuadrat; 

 = frekuensi hasil pengamatan; 

= frekuensi diharapkan 

 Kriteria pengujiannya adalah diterima jika  dengan 

taraf nyata 5% (Sudjana, 2005:273). 

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui kehomogenan varians dari 

kelas kontrol dan kelas eksperiman. Hipotesis statistikanya sebagai berikut. 

H0:  

H1:  
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 Menguji kesamaan dua varians digunakan uji Bartlett dengan 

menggunakan rumus Chi Kuadrat sebagai berikut. 

 dengan 

 dan  

 

dengan 

 = varians masing-masing kelas 

 = varians gabungan 

 = koefisien Bartleet 

 = banyaknya testi masing-masing kelas  (Sudjana, 2005:262). 

  Selanjutnya  dibandingkan dengan   dengan taraf 

signifikansi 5%, dk = k 1. Jika  <  maka H0 diterima, berarti 

kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang sama atau dapat dikatakan 

homogen. 

3.6.2.3 Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi salah satu syarat tuntas 

belajar yaitu  sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa mencapai ketuntasan 

belajar (Mulyasa, 2006:254). SMP Negeri 2 Ulujami menggunakan persentase 

80%  dari jumlah siswa yang mencapai ketuntasan untuk memenuhi syarat 

tersebut.  Siswa dikatakan tuntas belajar apabila nilai tes hasil belajar siswa lebih 

dari atau sama dengan 65 (berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal mata 

pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Ulujami tahun pelajaran 2009/2010). 
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Untuk menguji kefektifan pembelajaran pada pencapaian ketuntasan hasil belajar 

maka digunakan uji proporsi satu pihak yaitu pihak kiri. 

(1) Hipotesisnya yaitu : 

H0 : π ≥ 0.80  (proporsi siswa yang tuntas belajar sekurang-kurangnya 

80%) 

H1 : π < 0.80  (proporsi siswa yang tuntas belajar kurang dari 80%) 

(2) Digunakan taraf signifikan α sebesar 5%. 

(3) Statistik hitungnya yaitu: 

Rumus yang digunakan adalah 

 (Sudjana, 2005:235) 

Keterangan : 

x = banyaknya siswa yang tuntas belajar 

π0 = proporsi yang diharapkan 

n = banyak siswa 

(4) Pengambilan kesimpulan; 

Tolak 0H  jika  

3.6.2.4 Analisis Varians 

Untuk menguji hipotesis penelitian ini digunakan uji analisis varians satu 

arah jalan (Sudjana,1996:302-305). Untuk menguji hipotesis nol (H0) dengan 

tandingan (Ha) 

H0 = μ1 = μ2 = μ3 

H1 = Paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 
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Keterangan: 

μ1 = rata-rata nilai tes kemampuan penalaran dan komunikasi siswa yang dikenai 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia 

μ2 = rata-rata nilai tes kemampuan penalaran dan komunikasi siswa yang dikenai 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok  

μ3 = rata-rata nilai tes kemampuan penalaran dan komunikasi siswa yang dikenai 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC  

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan tabel 

analisis varians seperti pada tabel berikut: 

Sumber Variasi dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1

A / D Antar Kelompok k – 1 Ay A = Ay / (k-1)

Dalam Kelompok 
 

Dy D=  

Total 
  

  

Keterangan: 

Ry = jumlah kuadrat 
( )
∑
∑=

i

i

n
x 2

 

Ay = jumlah kuadrat antar kelompok Y
i

i R
n
x

−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑ ∑ 2

 

Dy = jumlah kuadrat  dalam kelompok = Jktot – Ry – Ay 
R  = kuadrat tengah rata-rata 

A  = kuadrat tengah antar kelompok 

D  = kuadrat tengah dalam kelompok 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika ( ) ( )( )∑≥
−−− 1,11 inkhitung FF α  

dimana ( ) ( )( )∑ −−− 1,11 inkF α  didapat dari daftar distribusi F dengan peluang (1 - α) 

untuk α = 0.05 dan dk = (k – 1, ( )∑ −1in )  (Sudjana, 2002: 305 – 307). 

3.6.2.5 Uji ” Least Significance Difference” (LSD) 

Uji ” Least Significance Difference” (LSD) digunakan untuk mengetahui 

pasangan nilai mean yang perbedaannya signifikan.(Djarwanto,272) 

Rumus yang digunakan adalah: 

= ;k(n-1) Sd 

dimana Sd =  

Dij = i- j 

Yang berbeda secara signifikan adalah yang mempunyai nilai Dij lebih besar dari 

.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1     Hasil Penelitian 

4.1.1. Nilai tes penalaran dan komunikasi 

Data hasil tes penalaran dan komunikasi adalah sebagai berikut: 

(KELAS 
EKSPERIMEN 1) 

VIII E 

(KELAS 
EKSPERIMEN 2) 

VIII F 

(KELAS 
KONTROL) 

VIII D 
Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 
E1-01 68 E2-01 67 K-01 91 
E1-02 65 E2-02 70 K-02 73 
E1-03 75 E2-03 69 K-03 70 
E1-04 83 E2-04 67 K-04 66 
E1-05 75 E2-05 69 K-05 61 
E1-06 84 E2-06 87 K-06 55 
E1-07 71 E2-07 70 K-07 61 
E1-08 80 E2-08 76 K-08 76 
E1-09 77 E2-09 65 K-09 68 
E1-10 78 E2-10 65 K-10 68 
E1-11 78 E2-11 70 K-11 76 
E1-12 76 E2-12 70 K-12 67 
E1-13 84 E2-13 70 K-13 65 
E1-14 83 E2-14 79 K-14 60 
E1-15 78 E2-15 73 K-15 65 
E1-16 71 E2-16 77 K-16 65 
E1-17 83 E2-17 70 K-17 70 
E1-18 72 E2-18 73 K-18 72 
E1-19 78 E2-19 65 K-19 73 
E1-20 85 E2-20 81 K-20 71 
E1-21 78 E2-21 70 K-21 65 
E1-22 75 E2-22 79 K-22 58 
E1-23 78 E2-23 70 K-23 55 
E1-24 82 E2-24 70 K-24 74 
E1-25 74 E2-25 89 K-25 58 
E1-26 82 E2-26 65 K-26 60 
E1-27 93 E2-27 85 K-27 67 
E1-28 70 E2-28 71 K-28 65 
E1-29 75 E2-29 81 K-29 71 
E1-30 77 E2-30 70 K-30 62 
E1-31 78 E2-31 74 K-31 70 
E1-32 69 E2-32 74 K-32 58 
E1-33 74 E2-33 75 K-33 61 
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E1-34 78 E2-34 84 K-34 70 
E1-35 69 E2-35 80 K-35 92 
E1-36 75 E2-36 76 K-36 81 
E1-37 69 E2-37 65 K-37 55 
E1-38 86 E2-38 65 K-38 70 
E1-39 74 E2-39 92 K-39 73 
E1-40 68 E2-40 65 K-40 65 
Rata-
rata 76,7 Rata-

Rata 73,32 Rata-
rata 67.575 

 

4.1.2. Uji Normalitas Data Nilai Tes 

Uji normalitas dengan SPSS menghasilkan output sebagai berikut: 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 VAR00001 

N 120 

Normal Parametersa Mean 72.5333 

Std. Deviation 8.10222 

Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.076 

Kolmogorov-Smirnov Z .979 

Asymp. Sig. (2-tailed) .293 

a. Test distribution is Normal.  

  

Hipotesis yang diuji adalah Ho yaitu data nilai tes berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal sedangkan Ha yaitu data nilai tes berasal dari 

populasi yang tidak berdistribusi normal. Dengan SPSS, hasil belajar 

matematika dengan data berupa nilai setiap siswa setelah diberi 

perlakuan diperoleh signifikansi 0,293 pada tabel test of Normality 

melalui Kolmogorov-Smirnov. Kriterianya : Jika Sig. < α maka  

ditolak (α = 0.05). Karena 0,293 > α maka  diterima. Jadi, data nilai 

Tabel 4.1. Nilai Tes Penalaran dan 
K ik i

Tabel 4.2. Output uji normalitas dengan K-S 
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tes tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 21. 

4.1.3. Hasil Uji Homogenitas 

Hipotesis yang diuji adalah Ho : 2
3

2
2

2
1 σσσ ==  sedangkan untuk 

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Hasil 

perhitungan dengan excel menunjukkan bahwa hitungx2  = 4,661 

kemudian dikonsultasikan dengan daftar distribusi chi-kuadrat untuk α 

= 0.05 dan dk = 2 didapat )2(95.0
2x = 5.99. Ternyata hitungx2  < tabelx 2  

sehingga hipotesis Ho diterima yang berarti bahwa populasinya 

mempunyai varians yang homogen. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 22. 

4.1.4. Uji Proporsi Satu Pihak ( Uji Ketuntasan ) 

Dengan uji pihak kiri diperoleh hasil sebagai berikut: 

Harga Eksperimen 1 Eksperimen 2 kontrol 

πo 0,8 0,8 0,8 

1 - πo 0,2 0,2 0,2 

n 40 40 40 

x 38 37 28 

Z hitung 2,37 1,98 -1.58 

Dengan taraf nyata α = 5 % dan Z <- Z(0,5 – α) dari daftar normal baku 

memberikan -Z(0,5 – α) = -Z0,45 = -1,64 dan Zhitung sebagai berikut 

a. Harga Zhitung untuk kelas ekperimen 1 adalah Zhit = 2,37 > Ztab =     

-1,64. Karena Zhit > Ztab maka Ho diterima sehingga dapat 

Tabel 4.3. Hasil uji proporsi uji pihak kiri 
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disimpulkan bahwa proporsi ketuntasan belajar kelas ekperimen 1 

telah mencapai 80% pada kemampuan penalaran dan komunikasi. 

b. Harga Zhitung untuk kelas ekperimen 2 adalah Zhit = 1,98 > Ztab =     

-1,64. Karena Zhit > Ztab maka Ho diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa proporsi ketuntasan belajar kelas ekperimen 2 

telah mencapai 80% pada kemampuan penalaran dan komunikasi. 

c. Harga Zhitung untuk kelas kotrol Zhit = -1.58 > Ztab = -1,64. Karena 

Zhit > Ztab maka Ho  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

proporsi ketuntasan belajar kelas kontrol telah mencapai 80% pada 

kemampuan penalaran dan komunikasi. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 23. 

4.1.5. Analisis Varians (Anava) 

Hipotesis statistik yang diuji adalah  : 321 μμμ ==  sedangkan 

untuk  : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. 

Kriterianya adalah tolak H0 jika ( ) ( )( )∑≥
−−− 1n1,kα1hitung i

FF .  

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan 

tabel analisis varians seperti pada tabel berikut: 

Sumber 
Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 631330.13 631330.133 

16.307 
Antar 

Kelompok 2 1702.9167 851.458333 

Dalam 
Kelompok 117 6108.95 52.2132479 

Total 120 639142   
 Tabel 4.4. Analisis Varians 
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Hasil perhitungan dengan excel tersebt menunjukkan bahwa F hitung 

= 16.307. Kemudian dikonsultasikan dengan peluang (1 - α) untuk α 

= 0.05 dan dk = (2,117) diperoleh  ( ) ( )( )∑ −−− 1,11 inkF α = 3.08. Karena 

Fhitung> ( ) ( )( )∑ −−− 1,11 inkF α  maka H0 ditolak. Jadi, paling sedikit satu tanda 

”=” tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan 

kemampuan penalaran dan komunikasi antara pembelajaran yang 

dikenai model kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, 

pembelajaran yang dikenai model kooperatif tipe CIRC berbantuan 

kartu kubus balok dan pembelajaran yang dikenai model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 25. 

4.1.6. Hasil Uji Lanjut  

Hasil uji lanjut dengan LSD diperoleh nilai D untuk 1μ  dan 2μ  sebesar 

3,35, nilai D untuk  dan  sebesar 9,1, nilai D untuk  dan  

sebesar 5,75 dan nilai = 3,284. Selanjutnya, nilai-nilai D 

dikonsultasikan dengan nilai (yang berbeda secara signifikan 

adalah yang mempunyai nilai D lebih besar dari ). Nilai D untuk 

1μ  dan 2μ  lebih besar dari , berarti ada perbedaan yang 

signifikan antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 sehingga 

rata-rata kemampuan penalaran dan komunikasi kelas eksperimen 1 

lebih tinggi daripada kelas eksperimen 2. Demikian pula nilai D untuk 
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1μ  dan 3μ  serta  dan  yang lebih besar dari  menunjukkan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 1 dan 

kelas kontrol serta ada perbedaan yang signifikan antara kelas 

eksperimen 2 dan kelas kontrol sehingga rata-rata kemampuan 

penalaran dan komunikasi kelas eksperimen 1 lebih tinggi daripada 

kelas kontrol, dan rata-rata kemampuan penalaran dan komunikasi 

kelas eksperimen 2 lebih tinggi daripada kelas kontrol. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 26.  

4.2 Pembahasan 

Untuk mengetahui kemampuan awal ketiga kelas sama atau tidak maka 

dalam penelitian ini menggunakan nilai rapor matematika siswa kelas VIII 

semester I sebagai data awal karena penelitian dilaksanakan pada siswa kelas 

VIII Semester II. 

Setelah dilakukan analisis data awal, hasilnya menunjukkan bahwa 

data tersebut berasal dari pupulasi yang berdistribusi normal dan variansnya 

homogen, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga kelas berasal dari kondisi 

yang sama dan dapat diberikan perlakuan yang berbeda. Model pembelajaran 

yang digunakan dalam kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II berturut-

turut adalah CIRC ( Cooperative Integrated Reading and Composition ) 

berbantuan multimedia dan CIRC berbantuan kartu kubus balok, sedangkan 

dalam kelas kontrol diterapkan model pembelajaran sesuai dengan apa yang 

biasa dilakukan oleh guru di kelas yaitu model pembelajaran CIRC. 
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Berdasarkan hasil uji anava hasil belajar masing-masing kelompok 

menunjukkan bahwa ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi 

yang signifikan antara kelompok eksperimen 1 yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, kelompok 

eksperimen 2 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

berbantuan kartu kubus balok dan kelompok kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Uji lanjut dengan LSD juga 

menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan penalaran dan komunikasi kelas 

eksperimen 1 yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

berbantuan multimedia lebih tinggi daripada kelas eksperimen 2 yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu 

kubus balok. Hal ini disebabkan karena penggunaan perangkat multimedia 

dapat mempermudah siswa dalam menangkap dan memahami materi kubus 

dan balok. Pemanfaatan perangkat multimedia matematika (terutama dalam 

materi geometri seperti kubus dan balok) sangat membantu guru dalam 

menanamkan konsep bangun ruang  kepada siswa sampai siswa mampu 

menemukan konsep sendiri. Dalam realita yang ada di kelas, siswa merasa 

kurang termotivasi dalam belajar CIRC tanpa adanya multimedia karena 

pengajaran oleh guru hanya menggunakan media papan dan alat tulis saja. 

Pengajaran tersebut mengakibatkan siswa merasa sukar dalam pemahaman 

materi yang di berikan guru. Akibatnya minat belajar siswa mengalami 

penurunan dan selanjutnya prestasi belajarpun menurun. Hal ini adalah 

indikator di dalam mengetahui kualitas pembelajaran yang ada. Berawal dari 



61 

 

hal tersebut, pembelajaran CIRC berbantuan multimedia yang 

menggabungkan berbagai unsur media seperti video, suara, animasi, teks, dan 

gambar yang di kemas di dalam satu wadah yang bersifat interaktif dan  

kreatif akan terasa menyenangkan bagi siswa sehingga prestasi belajarpun 

akan meningkat. Pemanfaatan kartu kubus dan balok sebagai media dalam 

pembelajaran juga akan membuat siswa merasa senang dan tertarik untuk 

mempelajari materi kubus dan balok. Akan tetapi kartu kubus dan balok tidak 

mempermudah siswa dalam menerima materi kubus dan balok. Berbeda 

dengan multimedia yang dapat mempermudah siswa dalam menerima materi 

kubus dan balok. Walaupun motivasi belajar siswa meningkat tetapi hasil 

penalaran dan komunikasi siswa yang dikenai pembelajaran dengan model 

CIRC berbantuan multimedia lebih tinggi daripada pembelajaran dengan 

model CIRC berbantuan kartu kubus balok. 

Hasil penelitian juga menunjukkan rata-rata kemampuan penalaran dan 

komunikasi kelas eksperimen 1 yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia lebih tinggi daripada kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

Pembelajaran kooperatif tipe CIRC memang dapat meningkatkan pikiran 

kritis, kreatif, dan rasa sosial yang tinggi pada siswa. Dengan model CIRC ini 

siswa juga akan lebih tertarik mengikuti proses pembelajaran karena mereka 

tidak hanya belajar dari guru tetapi juga dari teman mereka sendiri. Namun, 

penggunaan model pembelajaran CIRC yang tidak didukung dengan adanya 

pemanfaatan multimedia pembelajaran tidak mempermudah siswa dalam 
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menerima materi kubus dan balok. Konsep kubus dan balok menjadi sulit 

diterima siswa karena tidak adanya media pembelajaran yang dapat membantu 

menjadikan materi yang abstrak tersebut menjadi lebih konkret. Multimedia 

pembelajaran seperti CD pembelajaran dan alat peraga akan membantu siswa 

dalam memahami konsep kubus dan balok. Hal ini disebabkan gambar yang 

tadinya hanya terlihat secara dua dimensi dalam buku akan terlihat secara tiga 

dimensi dengan bantuan multimedia pembelajaran. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan 

penalaran dan komunikasi kelas eksperimen 2 yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok lebih tinggi 

daripada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC. Hal ini relevan dengan teori belajar permainan Dienes yang 

mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang 

disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini 

mengandung arti bahwa benda-benda atau obyek-obyek dalam bentuk 

permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam 

pengajaran matematika. Pembelajaran dengan media permianan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan temuan-temuannya bersama 

siswa lain. Misal: dalam memainkan permainan kartu kubus balok setiap 

kelompok mempunyai cara yang berbeda untuk menyelesaikan permainan, ada 

yang langsung memainkan permainan tersebut, da pula yang menulis jawaban 

dahulu baru kemudian memainkannya. Menurut Dienes permainan dapat 

memotivasi anak didik untuk mengabstraksikan pelajaran tanda material 
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kongkret dengan gambar yang sederhana, grafik, peta dan akhirnya 

memadukan simbolo – simbol dengan konsep tersebut. Langkah-langkah ini 

merupakan suatu cara untuk memberi kesempatan kepada siswa ikut 

berpartisipasi dalam proses penemuan dan formalisasi melalui percobaan 

matematika. Proses pembelajaran ini juga lebih melibatkan anak didik pada 

kegiatan belajar secara aktif dari pada hanya sekedar menghafal. Oleh karena 

itu, melalui permainan kartu kubus dan balok siswa tidak hanya belajar dari 

buku saja tetapi juga dari teman-temannya. 

Jadi, model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia 

dan model pembelajaran CIRC berbantuan kartu kubus balok dapat dipilih 

sebagai alternatif pembelajaran. Diterapkannya model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia dan model pembelajaran CIRC 

berbantuan kartu kubus balok dapat memacu seluruh keaktifan dan kerjasama 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, siswa juga akan 

lebih senang dalam mengikuti pembelajaran karena dalam pembelajaran 

dibuat permainan dan media. Rasa senang inilah yang dapat memacu 

semangat mereka yang dapat meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu, 

penggunaan media dan permainan kartu kubus balok dalam menyampaikan 

materi pokok kubus dan balok kelas VIII semester genap SMP Negeri 2 

Ulujami, Pemalang sebaiknya dipilih menjadi alternatif pembelajaran.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

  Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1) Pembelajaran dengan model kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, 

model kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan model 

kooperatif tipe CIRC mencapai ketuntasan untuk kemampuan penalaran dan 

komunikasi dalam materi pokok kubus balok pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Ulujami, Pemalang 

2) Ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Ulujami, Pemalang antara yang dikenai model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia, model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok, dan model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC pada materi pokok kubus dan balok. Kemampuan penalaran dan 

komunikasi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang yang dikenai 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia lebih tinggi 

daripada yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan 

kartu kubus balok pada materi pokok kubus dan balok. Kemampuan 

penalaran dan komunikasi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang 

yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan 

multimedia juga lebih tinggi daripada yang dikenai model pembelajaran 
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kooperatif tipe CIRC pada materi pokok kubus dan balok. Kemampuan 

penalaran dan komunikasi siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang 

yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu 

kubus balok lebih tinggi daripada yang dikenai model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC pada materi pokok kubus dan balok 

5.2. Saran 

  Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang matematika. Saran 

yang dapat disumbangkan kepada guru matematika kelas VIII SMP Negeri 2 

Ulujami sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Dalam mengajarkan materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Ulujami, Pemalang, guru sebaiknya menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia dan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu kubus balok sehingga kemampuan 

penalaran dan komunikasi matematika siswa dapat meningkat. 

2) Guru kelas VIII SMP Negeri 2 Ulujami, Pemalang sebaiknya memanfaatkan 

multimedia pembelajaran dan permainan pada materi kubus dan balok untuk 

menumbuhkan rasa senang pada siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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2 Agung Purnomo UC-02
3 Agus Santoso UC-03
4 Aji Kurniawan UC-04
5 Ani Asmarani UC-05
6 Aris Munandar UC-06
7 Ayu Andini Oktaviana UC-07
8 Dewi Lestari UC-08
9 Diah Ambarwati UC-09

10 Donny Prayogo UC-10
11 Eko Suprastiyo UC-11
12 Fatwa Umriana UC-12
13 Fery Andita UC-13
14 Fita Dewi UC-14
15 Guruh Saputra UC-15
16 Hernifa UC-16
17 Ikka Setiawan UC-17
18 Intan Suci Lestari UC-18
19 Iwanto UC-19
20 Kariyah Lestari UC-20
21 Khusnul Khoriah UC-21
22 Kiswati UC-22
23 Larasati UC-23
24 Liya Oktapiyana UC-24
25 Mohammad Ikhsanudin UC-25
26 Muhammad Ismail UC-26
27 Noviyah UC-27
28 Nur Via Afwani UC-28
29 Nurlaelatul Zahro UC-29
30 Nurmasiyah UC-30
31 Pangest Ngayu Bekti UC-31
32 Rizqi Ageng Prayogi UC-32
33 Siti Akhmalia UC-33
34 Siti Maesaroh UC-34
35 Sri Minaswati UC-35
36 Sumarni UC-36
37 Supriyanto UC-37
38 Triyanto UC-38
39 Weny Khalifah UC-39
40 Wisnu Aji UC-40
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SMP N 2 ULUJAMI  TAHUN AJARAN 2009/2010 
 

No Kode Nama 
1 E2-01 Afit Setyawan
2 E2-02 Ahmad Rodik
3 E2-03 Alan Aji Prasetyo
4 E2-04 Asrifal
5 E2-05 Danny Bachtiar
6 E2-06 Denny Rizkiawan
7 E2-07 Devi Ika Purwanti
8 E2-08 Dewi Masita
9 E2-09 Dewi Puspita

10 E2-10 Didit Soleman
11 E2-11 Diyah Ayu Tri Lestari
12 E2-12 Dulawi
13 E2-13 Efi Riyanti
14 E2-14 Eka Is Sulis Darini
15 E2-15 Erni Lufiyani
16 E2-16 Fajar Taufiq Ismail
17 E2-17 Fifin Fatmawati
18 E2-18 Firman Maulana
19 E2-19 Inka Febriyani Rosita Dewi
20 E2-20 Isrowati
21 E2-21 Khaerul Akrom
22 E2-22 Mariyana
23 E2-23 Miftakhul Jannah
24 E2-24 Misbakhul Anam
25 E2-25 Niswa Sofa
26 E2-26 Nur Ika Septiana
27 E2-27 Pungkas Setyo Utomo
28 E2-28 Regina Sekar Wulandari
29 E2-29 Retno Anissabela
30 E2-30 Rika Ayu Permatasari
31 E2-31 Rizqy Maulana
32 E2-32 Sentanu Jaya Kanthaka
33 E2-33 Septi Undri Avi
34 E2-34 Tri Hastuti
35 E2-35 Tusripah
36 E2-36 Tyo Romedon
37 E2-37 Wisnu Seto Aji
38 E2-38 Wiwik Maya Indah Tari
39 E2-39 Wiwik Safitri
40 E2-40 Zakaria
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN 2 (KELAS VIII E) 

SMP N 2 ULUJAMI  TAHUN AJARAN 2009/2010 
 

No Kode Nama 
1 E2-01 Afit Setyawan
2 E2-02 Ahmad Rodik
3 E2-03 Alan Aji Prasetyo
4 E2-04 Asrifal
5 E2-05 Danny Bachtiar
6 E2-06 Denny Rizkiawan
7 E2-07 Devi Ika Purwanti
8 E2-08 Dewi Masita
9 E2-09 Dewi Puspita

10 E2-10 Didit Soleman
11 E2-11 Diyah Ayu Tri Lestari
12 E2-12 Dulawi
13 E2-13 Efi Riyanti
14 E2-14 Eka Is Sulis Darini
15 E2-15 Erni Lufiyani
16 E2-16 Fajar Taufiq Ismail
17 E2-17 Fifin Fatmawati
18 E2-18 Firman Maulana
19 E2-19 Inka Febriyani Rosita Dewi
20 E2-20 Isrowati
21 E2-21 Khaerul Akrom
22 E2-22 Mariyana
23 E2-23 Miftakhul Jannah
24 E2-24 Misbakhul Anam
25 E2-25 Niswa Sofa
26 E2-26 Nur Ika Septiana
27 E2-27 Pungkas Setyo Utomo
28 E2-28 Regina Sekar Wulandari
29 E2-29 Retno Anissabela
30 E2-30 Rika Ayu Permatasari
31 E2-31 Rizqy Maulana
32 E2-32 Sentanu Jaya Kanthaka
33 E2-33 Septi Undri Avi
34 E2-34 Tri Hastuti
35 E2-35 Tusripah
36 E2-36 Tyo Romedon
37 E2-37 Wisnu Seto Aji
38 E2-38 Wiwik Maya Indah Tari
39 E2-39 Wiwik Safitri
40 E2-40 Zakaria
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (KELAS VIII D) 

SMP N 2 ULUJAMI  TAHUN AJARAN 2009/2010 

 
No  Kode  Nama 
1  K‐01  Afri Setyo Utomo
2  K‐02  Agung Ciptoto
3  K‐03  Ahmad Musofa
4  K‐04  Ahmad Nurkholik
5  K‐05  Candra Wiguna
6  K‐06  Dia Lestari
7  K‐07  Dimas Zalu Friadi
8  K‐08  Dina Noor Afriliani
9  K‐09  Eka Rini Nurdiyati
10  K‐10  Eko Teguh Dwi Prasetyo
11  K‐11  Eko Wonosalam
12  K‐12  Ela Eliah
13  K‐13  Eva Aryanti
14  K‐14  Fatkhurrohim
15  K‐15  Feri Aryani Safitri
16  K‐16  Gildan Firmansyah
17  K‐17  Kartika Dewi 
18  K‐18  Khikmawati
19  K‐19  Leni Prihastati
20  K‐20  Mochammad Hasan Basri
21  K‐21  Mohammad Adurrozaq
22  K‐22  Mufan Andrean
23  K‐23  Muhammad Saiful
24  K‐24  Murni Rahayu
25  K‐25  Nio Ayu Indrawati
26  K‐26  Nur Alimin
27  K‐27  Okta Khoirul Anam
28  K‐28  Rahman Arifin
29  K‐29  Ratna Komala Devi
30  K‐30  Riski Damayanti
31  K‐31  Rosid Nur Alfiyanto
32  K‐32  Rudi Purwanto
33  K‐33  Setiowati
34  K‐34  Setiyo Budi
35  K‐35  Siti Noviyani
36  K‐36  Sri Hesti
37  K‐37  Sri Mulyani
38  K‐38  Sri Sumenti
39  K‐39  Teguh Riskiyono
40  K‐40  Zuhrotun Nisa
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DATA KELOMPOK KELAS KONTROL 
 

KELOMPOK KODE NAMA PESERTA DIDIK 

Kelompok 1 
 

K-06 Dia Lestari 
K-32 Rudi Purwanto 
K-33 Setiowati 
K-35 Siti Noviyani 
K-27 Okta Khoirul Anam 

Kelompok 2 
 

K-23 Muhammad Saiful 
K-14 Fatkhurrohim 
K-17 Kartika Dewi  
K-01 Afri Setyo Utomo 
K-29 Ratna Komala Devi 

Kelompok 3 

K-37 Sri Mulyani 
K-26 Nur Alimin 
K-38 Sri Sumenti 
K-20 Mochammad Hasan Basri 
K-10 Eko Teguh Dwi Prasetyo 

Kelompok 4 

K-36 Sri Hesti 
K-22 Mufan Andrean 
K-05 Candra Wiguna 
K-39 Teguh Riskiyono 
K-13 Eva Aryanti 

Kelompok 5 

K-25 Nio Ayu Indrawati 
K-07 Dimas Zalu Friadi 
K-02 Agung Ciptoto 
K-09 Eka Rini Nurdiyati 
K-18 Khikmawati 

Kelompok 6 

K-30 Riski Damayanti 
K-11 Eko Wonosalam 
K-21 Mohammad Adurrozaq 
K-12 Ela Eliah 
K-19 Leni Prihastati 

Kelompok 7 

K-15 Feri Aryani Safitri 
K-08 Dina Noor Afriliani 
K-28 Rahman Arifin 
K-16 Gildan Firmansyah 
K-03 Ahmad Musofa 

Kelompok 8 

K-04 Ahmad Nurkholik 
K-40 Zuhrotun Nisa 
K-31 Rosid Nur Alfiyanto 
K-34 Setiyo Budi 
K-24 Murni Rahayu 
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DATA KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 1 
 

KELOMPOK KODE NAMA PESERTA DIDIK 

Kelompok 1 
 

E1-39 Vina Naelu Zulfa 
E1-40 Woro Setyo 
E1-03 Ahmad Fauzi 
E1-28 Nunung Dwi Yani 
E1-07 Arfi Andi 

Kelompok 2 
 

E1-25 Mohammad Nor Alam 
E1-38 Tri Sutiono 
E1-30 Nur hikmaeni 
E1-24 Lufi Yuliani 
E1-33 Ridwan Nasir 

Kelompok 3 

E1-06 Annisa 
E1-37 Tri Enggarsari 
E1-12 Dedi Prayitno 
E1-32 Rendi ari Setyawan 
E1-05 Andi Risyanto 

Kelompok 4 

E1-27 Mukminah 
E1-14 Dewi Sekar ayu 
E1-21 Ilhan Sandi Lazuardi 
E1-26 Muhammad Nur Adilah 
E1-01 Afri Lutfiana 

Kelompok 5 

E1-34 Rifqi Afandhi 
E1-17 Fadhilah Rifan Zulmi 
E1-10 Budi Utomo 
E1-23 Kristiyanah 
E1-13 Desi Saptriawati 

Kelompok 6 

E1-20 Herni Aning Subandini 
E1-08 Ariska Yulianti 
E1-02 Ahmadi 
E1-19 Hari Pranoto 
E1-11 Casmito 

Kelompok 7 

E1-29 Nur Lindah Sari 
E1-16 Eka Ria Andriyani 
E1-09 Budi Setyawan 
E1-18 Finatalia 
E1-31 Nurma Yunita 

Kelompok 8 

E1-35 Rochimi 
E1-22 Jamilah 
E1-36 Slamet Riskiyadi 
E1-15 Dwi Karsinah 
E1-04 Aminur 
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DATA KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 2 
 

KELOMPOK KODE NAMA PESERTA DIDIK 

Kelompok 1 
 

E2-27 Pungkas Setyo Utomo 
E2-02 Ahmad Rofik 
E2-08 Dewi Masita 
E2-34 Tri Hastuti 
E2-25 Niswa Sofa 

Kelompok 2 
 

E2-38 Wiwik Maya Indah Tari 
E2-40 Zakaria 
E2-19 Inka Febriyani Rosita Dewi 
E2-28 Regina Sekar Wulandari 
E2-05 Danny Bachtiar 

Kelompok 3 

E2-20 Isrowati 
E2-01 Afit Setyawan 
E2-16 Fajar Taufiq Ismail 
E2-03 Alan Aji Prasetyo 
E2-23 Miftakhul Jannah 

Kelompok 4 

E2-06 Denny Rizkiawan 
E2-37 Wisnu Seto Aji 
E2-36 Tyo Romedon 
E2-30 Rika Ayu Permatasari 
E2-11 Diyah Ayu Tri Lestari 

Kelompok 5 

E2-13 Efi Riyanti 
E2-26 Nur Ika Septiana 
E2-15 Erni Lufiyani 
E2-18 Firman Maulana 
E2-12 Dulawi 

Kelompok 6 

E2-04 Asrifal 
E2-35 Tusripah 
E2-29 Retno Anissabela 
E2-24 Misbakhul Anam 
E2-09 Dewi Puspita 

Kelompok 7 

E2-07 Devi Ika Purwanti 
E2-33 Septi Undri Avi 
E2-10 Didit Soleman 
E2-14 Eka Is Sulis Darini 
E2-31 Rizqy Maulana 

Kelompok 8 

E2-39 Wiwik Safitri 
E2-22 Mariyana 
E2-17 Fifin Fatmawati 
E2-21 Khaerul Akrom 
E2-32 Sentanu Jaya Kanthaka 
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DATA NILAI AWAL  
KELAS EKSPERIMEN 1, KELAS EKSPERIMEN 2, DAN KELAS 

KONTROL 
 

(KELAS EKSPERIMEN 1) 
VIII F 

(KELAS EKSPERIMEN 2)
VIII E 

(KELAS KONTROL) 
VIII D 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 
E1-01 48 E2-01 56 K-01 89 
E1-02 50 E2-02 49 K-02 82 
E1-03 51 E2-03 46 K-03 83 
E1-04 55 E2-04 78 K-04 68 
E1-05 58 E2-05 69 K-05 59 
E1-06 85 E2-06 79 K-06 54 
E1-07 52 E2-07 70 K-07 54 
E1-08 74 E2-08 73 K-08 78 
E1-09 63 E2-09 75 K-09 71 
E1-10 54 E2-10 66 K-10 64 
E1-11 68 E2-11 65 K-11 58 
E1-12 56 E2-12 57 K-12 47 
E1-13 60 E2-13 66 K-13 68 
E1-14 72 E2-14 78 K-14 57 
E1-15 70 E2-15 71 K-15 64 
E1-16 72 E2-16 59 K-16 62 
E1-17 62 E2-17 78 K-17 68 
E1-18 69 E2-18 71 K-18 68 
E1-19 56 E2-19 73 K-19 75 
E1-20 74 E2-20 80 K-20 70 
E1-21 63 E2-21 78 K-21 62 
E1-22 79 E2-22 73 K-22 48 
E1-23 66 E2-23 72 K-23 57 
E1-24 62 E2-24 66 K-24 89 
E1-25 85 E2-25 80 K-25 52 
E1-26 63 E2-26 79 K-26 59 
E1-27 81 E2-27 90 K-27 56 
E1-28 60 E2-28 50 K-28 58 
E1-29 79 E2-29 58 K-29 84 
E1-30 68 E2-30 72 K-30 52 
E1-31 72 E2-31 66 K-31 61 
E1-32 70 E2-32 52 K-32 54 
E1-33 68 E2-33 59 K-33 61 
E1-34 82 E2-34 73 K-34 69 
E1-35 76 E2-35 49 K-35 91 
E1-36 70 E2-36 52 K-36 83 
E1-37 56 E2-37 52 K-37 50 
E1-38 48 E2-38 81 K-38 69 
E1-39 90 E2-39 65 K-39 76 
E1-40 47 E2-40 52 K-40 69 

Rata-Rata 65,85  Rata-rata 66,95 Rata-rata 65,98 

Lampiran 8 



 

76 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Ulujami 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

Jumlah Soal   : 12 Soal Uraian 

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

No Kompetensi Dasar Materi Indikator No Soal Bentuk Soal 

1 5.2 Membuat jaring-jaring kubus, 

balok, prisma dan limas  

Kubus dan 

Balok 

Peserta didik dapat menggambar jaring-jaring kubus 

yang diketahui panjang rusuknya dan diiris menurut 

rusuk-rusuk yang diketahui 

 Peserta didik dapat menggambar jaring-jaring balok 

yang diketahui panjang, lebar, dan tingginya dan diiris 

menurut rusuk-rusuk yang diketahui 

1 dan 4 

 

2 dan 3 

Uraian 

 

Uraian 

 

 

2 

 

 

5.3 Menghitung luas permukaan dan 

volume kubus, balok, prisma dan 

 

Kubus dan 

balok 
 Peserta didik dapat menghitung banyaknya uang yang 

 

6 dan 7 

 

 

Uraian 

 

Lam
piran 9 
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limas 

 

 

 

Kubus dan 

balok 

 

 

Kubus dan 

balok 

Kubus dan 

balok 

dibutuhkan untuk membuat sebuah kotak kaca 

berbentuk balok  jika panjang, lebar, tinggi kotak dan 

harga setiap cm2 kaca diketahui 

 Peserta didik dapat menghitung banyaknya uang yang 

dibutuhkan untuk membuat sebuah kotak kaca 

berbentuk kubus  jika panjang rusuk kotak dan harga 

setiap cm2 kaca diketahui 

 Peserta didik dapat menentukan volum kubus yang baru 

jika diketahui volum kubus dengan panjang rusuk 

kubus diperpanjang n kali panjang rusuk semula 

 Peserta didik dapat menentukan volum balok yang baru 

jika diketahui volum kubus dengan panjang, lebar, 

tinggi balok diperpanjang n kali panjang, lebar, tinggi 

balok semula 

 

 

5 dan 8 

 

 

 

9 dan 10 

 

 

11 dan 12 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

Uraian 

 

 

Uraian 
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SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Matematika 
Satuan pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 
Sekolah  : SMP Negeri 2 Ulujami 
Kelas / Semester  : VIII/ Genap 
Materi Pokok  : Kubus dan Balok. 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Jumlah Soal  : 12 Soal Uraian 
 

Kerjakan soal uraian di bawah ini dengan tepat dan benar ! 

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

Gambarlah jaring-jaring kubusnya bila kubus itu diiris sepanjang 

rusuk-rusuk : , , , , , , dan  

2. Gambarlah jaring-jaring kubus PQRS.TUVW bila panjang rusuk 

kubus itu 4 cm dan rusuk-rusuknya diiris sepanjang: , , , , 

, , dan  . 

3. Gambarlah jaring-jaring balok ABCD.EFGH dengan panjang 5 cm, 

lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm dan rusuk-rusuknya diiris sepanjang: , 

, , , , , dan  . 4. Diketahui balok PQRS.TUVW dengan 

panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 2 cm. Gambarlah jaring-jaring 

baloknya bila balok itu diiris sepanjang rusuk-rusuk : , ,  , , , , dan  
5. Markus ingin membuat aquarium yang 

berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 50 cm. Harga 1 cm2  kaca 

yang digunakan untuk membuat aquarim adalah 25 rupiah. Markus 

hanya mempunyai uang Rp 400.000,00. Menurut pendapatmu, apakah 

uang Markus cukup untuk membuat sebuah akuarium? Jelaskan 

alasanmu! 
 

 

 

Lampiran 10 
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6.    Untuk mempercantik koleksi miniatur kapal, 

Sony membuat kotak kaca berbentuk kubus 

panjang rusuk 75 cm. Harga 1 cm2  kaca 

yang digunakan untuk membuat kotak 

tersebut adalah 50 rupiah. Menurut 

pendapatmu, berapakah uang yang 

diperlukan Sony untuk membuat kotak 

kaca tersebut? Jelaskan alasanmu! 

 

 

 

7.    Sebuah toko emas membuat lemari 

kaca dengan panjang 225 cm, 

lebar 70 cm, dan tinggi 60 cm. 

Harga setiap 1 cm2 kaca yang 

digunakan untuk membuat lemari 

kaca adalah Rp 50,00. Untuk 

membuat lemari kaca tersebut 

membuat anggaran sebesar Rp 

3.500.000,00. Menurut 

pendapatmu, apakah anggaran 

sebesar itu cukup untuk membuat sebuah lemari kaca?Jelaskan! 

 

8.    Pak Burhan membuka usaha konter 

Hp. Untuk menunjang usahanya, 

Pak Burhan membuat lemari 

kaca dengan ukuran 150 cm x 55 

cm x 45 cm. Harga setiap 1 cm2 

kaca yang digunakan untuk 

membuat lemari kaca adalah Rp 

25,00. Pak Burhan memberikan 
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uang muka kepada pembuat lemari kaca  sebesar Rp 500.000,00, sisanya akan 

dilunasi setelah lemari kaca jadi.  Menurut pendapatmu, berapakah sisa uang 

yang harus dilunasi Pak Burhan? Jelaskan alasanmu! 

9. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm, kemudian rusuk tersebut diperkecil 

sebesar  kali panjang rusuk semula. Berapa volume kubus setelah 

diperkecil? 
10. Sebuah kubus memiliki volum 343 cm3. Jika panjang rusuk kubus tersebut 

diperbesar menjadi 4 kali panjang rusuk semula, tentukan volume kubus 

yang baru! 
11. Suatu balok memiliki panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan volume 60 cm3. Ukuran 

balok tersebut diperbesar sehingga panjangnya tiga kali panjang semula, 

lebarnya dua kali lebar semula, dan tingginya tetap. Tentukan volum balok 

setelah diperbesar! 
12. Diketahui panjang sebuah balok sama dengan dua kali lebarnya dan tinggi 

balok setengah kali lebarnya. Ukuran balok tersebut diubah sehingga 

panjangnya menjadi tiga kali semula dan lebarnya menjadi dua kali semula, 

sedangkan tingginya tetap. Jika luas seluruh permukaan balok semula       

448 cm2, tentukan volum balok setelah diperbesar! 
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KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah  : SMP Negeri 2 Ulujami 

Kelas / Semester  : VIII/ Genap 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok. 

Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 

Jumlah Soal  : 12  Soal Uraian 

 

 

1.             

   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kunci jawaban Sko

A B F F E 

D G C H G 

E F 

G H 

Lampiran 11 
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2.              

               8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

     

No Kunci jawaban Sko

P Q U 

S W 

S 

P 

R 

T 

V 

E 

V 

S 

U 

W 
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3.            

               8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.    8
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W V
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A B 

C D 
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B F 
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F 

G 
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No Kunci jawaban Skor
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No  Kunci jawaban  Skor 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : kubus, s = 50 cm.

Harga 1 cm2 kaca = 25 rupiah. 

Ditanya :  Apakah uang Markus cukup untuk membuat sebuah akuarium?  

Jawab :    Luas permukaan  = 6 . s2 

= 6 . 502 

= 6 . 2500 

= 15.000 

Biaya pembuatan = 25 x 15.000 = 375.000 

Jadi, uang Markus cukup untuk membuat sebuah akuarium 
karena biaya pembuatannya kurang dari Rp 400.000,00  

Diketahui : s = 75 cm 
Harga 1 cm2 kaca = Rp 50,00. 

Ditanya : berapakah biaya pembuatannya? 

Jawab:  Luas permukaan  = 6 . s2 

= 6.752 

= 6 . 5625 

= 33750 

Biaya pengecatan =  = 1.687.500 

Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh ruangan tersebut 
adalah Rp 1.687.500,00 

 

Diketahui: p = 225 

l = 70 cm 

t = 60 cm 

harga 1 cm2 kaca = Rp 50,00 

Anggaran = Rp 3.500.000,00 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

1 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Ditanya : Apakah apakah anggaran sebesar itu cukup untuk membuat 
sebuah lemari kaca? 

Jawab : Luas permukaan  = 2.(p.l+p.t+l.t) 

= 2(225.70 + 225.60 + 70.60) 

= 2( 15750 + 13500 + 4200) 

= 2. 33450 

= 66900 

Biaya pembuatan = 50 x 66.900 = 3.345.000 

Jadi, anggaran sebesar  Rp 3.500.000 cukup untuk membuat 
sebuah lemari kaca karena biaya pembuatan lebih kecil dari 
anggaran.. 

 

Diketahui: p = 150 cm 

l = 55 cm 

t = 45 cm 

harga 1 cm2 kaca = Rp 25,00 

Uang muka Rp 500.000,00 

Ditanya : Berapakah sisa pembayarannya? 

Jawab : Luas permukaan  = 2.(p.l+p.t+l.t) 

= 2(150.55 + 150.45 + 55.45) 

= 2( 8250 + 6750 + 2475) 

= 2. 17475 

= 34950 

Biaya pembuatan = 25 x 34950= 873.750 

Sisa = Biaya pembuatan- Uang muka = 873.750-500.000 = 
373.750 

Jadi, sisa pembayaran yang harus dilunasi Pak Burhan untuk 
membuat sebuah lemari kaca adalah Rp 373.750,00.. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Diketahui: sL = 8 cm 

sB = ½ . sL = ½ . 8 cm = 4 cm 

Ditanya : VB = ? 

Jawab : VB = sB
3 

= 43 

= 64 

Jadi, volum kubus setelah rusuknya diperkecil setengahnya 
adalah 64 cm3. 

Diketahui: VL = 343 cm 

k = 4 

Ditanya : VB=? 

Jawab: VB = k3. VL 

= 43. 343 

= 64.343 

= 21952 

Jadi, volum kubus setelah panjang rusuknya diperbesar 4 kali dari panjang 
sebelumnya adalah 21.952 cm3. 

Diketahui: pB = 3 pL  k1= 3 

lB = 2 lL  k2= 2 

tB =  tL  k3= 1 

VL = 60 cm3 

Ditanya : VB = ? 

Jawab : VB = k1.k2.k3.VL 

= 3.2.1.60 

= 360 

Jadi, volum balok setelah diperbesar sehingga panjangnya tiga 
kali panjang semula, lebarnya dua kali lebar semula, dan 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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tingginya tetap adalah 360 cm3.

Diketahui pL = 2 lL  

tL = ½ lL   

L permukaan= 448 cm2 

Ukuran balok diubah sehingga  

pB = 3 pL  k1= 3 

lB = 2 lL  k2= 2 

tB =  tL  k3= 1 

Ditanya : VB=? 

Jawab:  L permukaan = 2 (p.l+l.t+p.t) 

 448 = 2 (2l . l + l . l + 2l. l) 

 448 = 2 (2l2 + l2 + l2) 

 448 = 2 .  l2 

 448 = 7 l2 

 l2 =  

 l2 = 64 

 l =  

 l = 8 

pL = 2 lL  2.8 = 16 

tL = ½ lL  = ½ . 8 = 4 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 
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VL = pL. lL. tL = 16. 8. 4 = 512 

VB = k1.k2.k3.VL  

= 3.2.1.512 

= 3072 

Jadi, volum balok setelah diperbesar adalah 3072 cm3 

 

  Jumlah  120 

 

 

Nilai =  
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DAFTAR NILAI TES UJI COBA (KELAS VIII C)  

NO KODE SKOR 
1 UC-01 96
2 UC-02 66
3 UC-03 89
4 UC-04 66
5 UC-05 76
6 UC-06 42
7 UC-07 80
8 UC-08 79
9 UC-09 62

10 UC-10 71
11 UC-11 89
12 UC-12 85
13 UC-13 75
14 UC-14 89
15 UC-15 65
16 UC-16 72
17 UC-17 73
18 UC-18 56
19 UC-19 76
20 UC-20 45
21 UC-21 70
22 UC-22 74
23 UC-23 85
24 UC-24 69
25 UC-25 67
26 UC-26 32
27 UC-27 61
28 UC-28 78
29 UC-29 67
30 UC-30 64
31 UC-31 82
32 UC-32 74
33 UC-33 73
34 UC-34 77
35 UC-35 69
36 UC-36 67
37 UC-37 84
38 UC-38 81
39 UC-39 87
40 UC-40 83
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DAYA PEMBEDA 
Rumus  yang digunakan: 
 
 
Keterangan: 

Keterangan : 
t  : uji t 
MH : rata–rata dari kelompok atas 
ML : rata–rata dari kelompok bawah 

∑ 2
1x  : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

∑ 2
2x : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

in  : 27 % x n, dengan N adalah jumlah peserta 

Kriteria : Jika     tabelhit tt >     maka daya beda soal tersebut signifikan 
NOMOR 1   NOMOR 2     

Skor HG  Skor LG  x1  x2 x1^2 x2^2 Skor HG  Skor LG x1 x2 x1^2 x2^2    
8 8 0.091 1.909 0.008 3.645 8 2 3.818 ‐1.182 14.579 1.397    
8 7 0.091 0.909 0.008 0.826 5 2 0.818 ‐1.182 0.669 1.397    
8 7 0.091 0.909 0.008 0.826 3 1 ‐1.182 ‐2.182 1.397 4.760    
8 7 0.091 0.909 0.008 0.826 5 8 0.818 4.818 0.669 23.215    
8 5 0.091 ‐1.091 0.008 1.190 6 2 1.818 ‐1.182 3.306 1.397    
8 6 0.091 ‐0.091 0.008 0.008 2 3 ‐2.182 ‐0.182 4.760 0.033    
8 8 0.091 1.909 0.008 3.645 2 2 ‐2.182 ‐1.182 4.760 1.397    
8 8 0.091 1.909 0.008 3.645 8 2 3.818 ‐1.182 14.579 1.397    
8 4 0.091 ‐2.091 0.008 4.372 2 5 ‐2.182 1.818 4.760 3.306    
8 4 0.091 ‐2.091 0.008 4.372 2 4 ‐2.182 0.818 4.760 0.669    
7 3 ‐0.909 ‐3.091 0.826 9.554 3 4 ‐1.182 0.818 1.397 0.669    
87 67     0.909 32.909 46  35 55.636 39.636    

7.909 6.091     4.182  3.182   

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +
=

∑ ∑
1) - ni ( 

2x  1

ML) -  (
22

ni
x

MHt
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         t     = 3.279129              t     =  1.074514   
NOMOR 3   NOMOR 4     
        

Skor HG  Skor LG  x1  x2 x1^2 x2^2 Skor HG  Skor LG x1 x2 x1^2 x2^2    
6 4 0.091 0.727 0.008 0.529 8 8 0.182 3.364 0.033 11.314    
4 2 ‐1.909 ‐1.273 3.645 1.620 8 8 0.182 3.364 0.033 11.314    
7 4 1.091 0.727 1.190 0.529 8 8 0.182 3.364 0.033 11.314    
6 5 0.091 1.727 0.008 2.983 8 4 0.182 ‐0.636 0.033 0.405    
7 8 1.091 4.727 1.190 22.347 6 8 ‐1.818 3.364 3.306 11.314    
7 0 1.091 ‐3.273 1.190 10.711 8 8 0.182 3.364 0.033 11.314    
7 3 1.091 ‐0.273 1.190 0.074 8 2 0.182 ‐2.636 0.033 6.950    
7 2 1.091 ‐1.273 1.190 1.620 8 2 0.182 ‐2.636 0.033 6.950    
7 0 1.091 ‐3.273 1.190 10.711 8 0 0.182 ‐4.636 0.033 21.496    
3 5 ‐2.909 1.727 8.463 2.983 8 3 0.182 ‐1.636 0.033 2.678    
4 3 ‐1.909 ‐0.273 3.645 0.074 8 0 0.182 ‐4.636 0.033 21.496    
65 36     22.90909 54.18182 86  51 3.636 116.545    

5.909 3.273     7.818  4.636   
           t = 3.149199             t     =  3.044054   
 
NOMOR 5               NOMOR 6              
        

Skor HG  Skor LG  x1  x2 x1^2 x2^2 Skor HG  Skor LG x1 x2 x1^2 x2^2    
10 8 0.818 2.818 0.669 7.942 9 7 0.727 2.455 0.529 6.025    
10 10 0.818 4.818 0.669 23.215 9 9 0.727 4.455 0.529 19.843    
10 4 0.818 ‐1.182 0.669 1.397 9 1 0.727 ‐3.545 0.529 12.570    
10 5 0.818 ‐0.182 0.669 0.033 4 6 ‐4.273 1.455 18.256 2.116    
10 2 0.818 ‐3.182 0.669 10.124 10 6 1.727 1.455 2.983 2.116    
10 3 0.818 ‐2.182 0.669 4.760 9 2 0.727 ‐2.545 0.529 6.479    
8 9 ‐1.182 3.818 1.397 14.579 9 1 0.727 ‐3.545 0.529 12.570    

10 4 0.818 ‐1.182 0.669 1.397 8 7 ‐0.273 2.455 0.074 6.025    
10 7 0.818 1.818 0.669 3.306 8 4 ‐0.273 ‐0.545 0.074 0.298    
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10 3 0.818 ‐2.182 0.669 4.760 7 4 ‐1.273 ‐0.545 1.620 0.298    
3 2 ‐6.182 ‐3.182 38.215 10.124 9 3 0.727 ‐1.545 0.529 2.388    
101 57     45.63636 81.63636 91  50 26.182 70.727    
9.182 5.182     8.273  4.545   

           t = 3.718679              t =  3.971049   
NOMOR 7   NOMOR 8     
        

Skor HG  Skor LG  x1  x2 x1^2 x2^2 Skor HG  Skor LG x1 x2 x1^2 x2^2    
10 8 0.091 1.182 0.008 1.397 10 8 0.182 1.182 0.033 1.397    
10 6 0.091 ‐0.818 0.008 0.669 10 8 0.182 1.182 0.033 1.397    
10 10 0.091 3.182 0.008 10.124 10 10 0.182 3.182 0.033 10.124    
10 7 0.091 0.182 0.008 0.033 10 7 0.182 0.182 0.033 0.033    
10 8 0.091 1.182 0.008 1.397 10 8 0.182 1.182 0.033 1.397    
10 10 0.091 3.182 0.008 10.124 10 8 0.182 1.182 0.033 1.397    
10 8 0.091 1.182 0.008 1.397 8 8 ‐1.818 1.182 3.306 1.397    
9 8 ‐0.909 1.182 0.826 1.397 10 8 0.182 1.182 0.033 1.397    

10 4 0.091 ‐2.818 0.008 7.942 10 6 0.182 ‐0.818 0.033 0.669    
10 3 0.091 ‐3.818 0.008 14.579 10 2 0.182 ‐4.818 0.033 23.215    
10 3 0.091 ‐3.818 0.008 14.579 10 2 0.182 ‐4.818 0.033 23.215    
109 75     0.909091 63.63636 108  75 3.636 65.636    
9.909 6.818     9.818  6.818   

            t = 4.035058              t =  3.780389   
 
NOMOR 9               NOMOR 10              
        

Skor HG  Skor LG  x1  x2 x1^2 x2^2 Skor HG  Skor LG x1 x2 x1^2 x2^2    
7 7 0.818 2.545 0.669 6.479 10 5 0.545 ‐1.727 0.298 2.983    
6 4 ‐0.182 ‐0.455 0.033 0.207 10 8 0.545 1.273 0.298 1.620    
6 6 ‐0.182 1.545 0.033 2.388 10 10 0.545 3.273 0.298 10.711    
7 6 0.818 1.545 0.669 2.388 10 6 0.545 ‐0.727 0.298 0.529    
6 4 ‐0.182 ‐0.455 0.033 0.207 9 8 ‐0.455 1.273 0.207 1.620    
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7 5 0.818 0.545 0.669 0.298 8 8 ‐1.455 1.273 2.116 1.620    
7 6 0.818 1.545 0.669 2.388 10 8 0.545 1.273 0.298 1.620    
6 7 ‐0.182 2.545 0.033 6.479 9 8 ‐0.455 1.273 0.207 1.620    
6 3 ‐0.182 ‐1.455 0.033 2.116 8 5 ‐1.455 ‐1.727 2.116 2.983    
5 1 ‐1.182 ‐3.455 1.397 11.934 10 4 0.545 ‐2.727 0.298 7.438    
5 0 ‐1.182 ‐4.455 1.397 19.843 10 4 0.545 ‐2.727 0.298 7.438    
68 49     5.636 54.727 104  74 6.727 40.182    

6.182 4.455     9.455  6.727   
             t = 2.331683                t =  4.176345   
NOMOR 11   NOMOR 12     
        

Skor HG  Skor LG  x1  x2 x1^2 x2^2 Skor HG  Skor LG x1 x2 x1^2 x2^2    
10 5 0.545 ‐2.182 0.298 4.760 10 4 4.273 0.273 18.256 0.074    
10 8 0.545 0.818 0.298 0.669 3 0 ‐2.727 ‐3.727 7.438 13.893    
8 8 ‐1.455 0.818 2.116 0.669 9 4 3.273 0.273 10.711 0.074    

10 6 0.545 ‐1.182 0.298 1.397 10 0 4.273 ‐3.727 18.256 13.893    
8 8 ‐1.455 0.818 2.116 0.669 8 3 2.273 ‐0.727 5.165 0.529    
8 9 ‐1.455 1.818 2.116 3.306 3 0 ‐2.727 ‐3.727 7.438 13.893    

10 10 0.545 2.818 0.298 7.942 4 8 ‐1.727 4.273 2.983 18.256    
10 10 0.545 2.818 0.298 7.942 3 2 ‐2.727 ‐1.727 7.438 2.983    
10 5 0.545 ‐2.182 0.298 4.760 5 6 ‐0.727 2.273 0.529 5.165    
10 5 0.545 ‐2.182 0.298 4.760 6 8 0.273 4.273 0.074 18.256    
10 5 0.545 ‐2.182 0.298 4.760 2 6 ‐3.727 2.273 13.893 5.165    
104 79     63  41 92.182 92.182    
9.455 7.182     5.727  3.727   

              t = 3.358808                 t =  1.544858   
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Reliabelitas 
Varians tiap-tiap item:dicari dengan rumus: 

 
diperoleh: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Jumlah varians semua item ( ) = 68.699 

Varians total =  =  = 291.4275 
Substitusikan ke rumus : 

 
sehingga diperoleh: 

 = 0.834. 
Dengan taraf signifikan 5% dan N=40 didapatkan rtabel = 0,312. 
Karena harga r11 > rtabel maka instrument reliabel. 
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Hasil Analisis Uji coba 

No  Kode 
No item 

Y  Y² 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

1  UC-01 8 8 6 8 10 9 10 10 7 10 10 10 106  11236 
2  UC-12 8 5 4 8 10 9 10 10 6 10 10 3 93  8649 
3  UC-03 8 3 7 8 10 9 10 10 6 10 8 9 98  9604 
4  UC-11 8 5 6 8 10 4 10 10 7 10 10 10 98  9604 
5  UC-14 8 6 7 6 10 10 10 10 6 9 8 8 98  9604 
6  UC-31 8 2 7 8 10 9 10 10 7 8 8 3 90  8100 
7  UC-40 8 2 7 8 8 9 10 8 7 10 10 4 91  8281 
8  UC-39 8 8 7 8 10 8 9 10 6 9 10 3 96  9216 
9  UC-37 8 2 7 8 10 8 10 10 6 8 10 5 92  8464 
10  UC-38 8 2 3 8 10 7 10 10 5 10 10 6 89  7921 
11  UC-32 7 3 4 8 3 9 10 10 5 10 10 2 81  6561 
12  UC-05 8 2 3 8 9 8 10 8 6 10 7 5 84  7056 
13  UC-28 8 3 7 7 5 7 8 10 7 10 8 6 86  7396 
14  UC-07 8 8 6 5 9 9 8 10 7 5 8 5 88  7744 
15  UC-08 7 2 7 8 10 4 10 8 5 10 10 6 87  7569 
16  UC-34 8 9 8 6 7 10 7 7 6 6 7 4 85  7225 
17  UC-10 6 3 7 8 6 7 10 10 5 8 8 0 78  6084 
18  UC-22 5 4 8 8 6 7 9 8 6 5 10 5 81  6561 
19  UC-23 6 2 6 8 10 9 9 10 6 8 10 9 93  8649 
20  UC-13 8 2 4 8 6 7 8 8 7 10 10 5 83  6889 
21  UC-16 8 3 5 8 10 5 5 10 6 8 7 4 79  6241 
22  UC-17 6 5 8 6 10 7 10 10 6 5 6 1 80  6400 
23  UC-19 8 7 7 6 8 10 7 7 5 6 7 6 84  7056 
24  UC-21 8 2 5 7 4 3 10 10 7 10 10 1 77  5929 
25  UC-35 8 2 2 8 10 9 8 10 6 10 3 0 76  5776 
26  UC-24 6 8 7 7 10 10 7 3 5 5 6 2 76  5776 
27  UC-25 6 2 2 7 8 5 10 8 5 8 6 7 74  5476 
28  UC-33 7 3 2 8 7 4 10 10 4 10 10 5 80  6400 
29  UC-29 8 2 4 8 8 7 9 8 6 8 0 6 74  5476 
30  UC-36 8 2 4 8 8 7 8 8 7 5 5 4 74  5476 
31  UC-15 7 2 2 8 10 9 6 8 4 8 8 0 72  5184 
32  UC-04 7 1 4 8 4 1 10 10 6 10 8 4 73  5329 
33  UC-27 7 8 5 4 5 6 7 7 6 6 6 0 67  4489 
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34  UC-30 5 2 8 8 2 6 8 8 4 8 8 3 70  4900 
35  UC-18 6 3 0 8 3 2 10 8 5 8 9 0 62  3844 
36  UC-02 8 2 3 2 9 1 8 8 6 8 10 8 73  5329 
37  UC-09 8 2 2 2 4 7 8 8 7 8 10 2 68  4624 
38  UC-20 4 5 0 0 7 4 4 6 3 5 5 6 49  2401 
39  UC-06 4 4 5 3 3 4 3 2 1 4 5 8 46  2116 
40  UC-26 3 4 3 0 2 3 3 2 0 4 5 6 35  1225 
   ∑Χ 283  150  199  268  301  269  339  338  222  320  316  181  3186  261860 

 T
K 
   
   
   
  D

P 
   
   
 V
AL
ID
IT
AS

  rxy 0.730657  0.159331  0.517168 0.667803 0.657471 0.548805 0.715353  0.727655 0.733549 0.578169 0.496397 0.2640797
r tabel 0.312  0.312  0.312 0.312 0.312 0.312 0.312  0.312 0.312 0.312 0.312 0.312
   valid invalid  valid valid valid valid valid  valid valid valid valid invalid

t  3.279129  1.074514  3.149199 3.044054 3.718679 3.971049 4.035058  3.780389 2.331683 4.176345 3.358808 1.5448585
ttabel 1.72 1.72  1.72 1.72 1.72 1.72 1.72  1.72 1.72 1.72 1.72 1.72

kriteria sight insight  sight sight sight sight sight  sight sight sight sight insight
IK  2.50%  62.50%  27.50% 12.50% 25.00% 30.00% 10.00%  7.50% 32.50% 20.00% 15.00% 62.50%

Kriteria mudah  sedang  sedang mudah mudah sedang mudah  mudah sedang mudah mudah sedang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INSTRUMEN SOAL YANG DIPAKAI   

Lam
piran 13 
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   No 

Soal Validitas Daya Pembeda 
Tingkat Kesukaran 

Reliabilitas Keterangan   
   TK Kriteria   
   1.  Valid Signifikan 2.50% Mudah  

Reliabel 

Digunakan( No. 1 )   
   2. Tidak Valid Tidak Signifikan 62.50% sedang Tidak Digunakan   
   3. Valid Signifikan 27.50% sedang Digunakan( No. 2 )   
   4. Valid Signifikan 12.50% Mudah  Digunakan ( No. 3)   
   5. Valid Signifikan 25.00% Mudah  Digunakan( No. 4 )   
   6. Valid Signifikan 30.00% sedang Digunakan( No. 5 )   
   7. Valid Signifikan 10.00% Mudah  Digunakan( No. 6 )   
   8. Valid Signifikan 7.50% Mudah  Digunakan( No. 7 )   
   9 Valid Signifikan 32.50% sedang Digunakan( No. 8 )   
   10 Valid Signifikan 20.00% Mudah  Digunakan( No. 9 )   
   11 Valid Signifikan 15.00% Mudah  Digunakan( No.10)   
   12 Tidak Valid Tidak Signifikan 62.50% sedang Tidak Digunakan   
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KISI-KISI SOAL PENALARAN DAN KOMUNIKASI 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Ulujami 

Kelas / Semester  : VIII / Genap 

Materi Pokok   : Kubus dan Balok 

Alokasi Waktu : 65 Menit 

Jumlah Soal   : 10 Soal Uraian 

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

No Kompetensi Dasar Materi Indikator No Soal 
Alokasi 

waktu 

Bentuk 

Soal 

1 5.2 Membuat jaring-jaring kubus, 

balok, prisma dan limas  

Kubus dan 

Balok 

Peserta didik dapat menggambar jaring-jaring kubus yang 

diketahui panjang rusuknya dan diiris menurut rusuk-

rusuk yang diketahui 

 Peserta didik dapat menggambar jaring-jaring balok yang 

diketahui panjang, lebar, dan tingginya dan diiris menurut 

rusuk-rusuk yang diketahui 

1  

3 

 

2 

8 menit 

8 menit 

 

10 menit 

Uraian  

Uraian 

 

Uraian 

 

 

2 

 

5.3 Menghitung luas permukaan 

 

Kubus dan 

 

5 

 

5 menit 

 

Uraian 

Lam
piran 15 
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dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas 

 

balok 

 

 

Kubus dan 

balok 

 

 

Kubus dan 

balok 

Kubus dan 

balok 

Peserta didik dapat menghitung banyaknya uang yang 

dibutuhkan untuk membuat sebuah kotak kaca berbentuk 

balok  jika panjang, lebar, tinggi kotak dan harga setiap 

cm2 kaca diketahui 

 Peserta didik dapat menghitung banyaknya uang yang 

dibutuhkan untuk membuat sebuah kotak kaca berbentuk 

kubus  jika panjang rusuk kotak dan harga setiap cm2 

kaca diketahui 

 Peserta didik dapat menentukan volum kubus yang baru 

jika diketahui volum kubus dengan panjang rusuk kubus 

diperpanjang n kali panjang rusuk semula 

 Peserta didik dapat menentukan volum balok yang baru 

jika diketahui volum kubus dengan panjang, lebar, tinggi 

balok diperpanjang n kali panjang, lebar, tinggi balok 

semula 

6 

 

 

4 

7 

 

 

8  

9 

 

10  

 

5 menit 

 

 

5 menit 

5 menit 

 

 

6 menit 

6 menit 

 

7 menit 

Uraian 

 

 

Uraian 

Uraian 

 

 

Uraian 

Uraian 

 

Uraian 
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SOAL PENALARAN  DAN KOMUNIKASI 

Mata Pelajaran  : Matematika 
Satuan pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 
Sekolah  : SMP Negeri 2 Ulujami 
Kelas / Semester  : VIII/ Genap 
Materi Pokok  : Kubus dan Balok. 
Alokasi Waktu : 65 Menit 
Jumlah Soal  : 10 Soal Uraian 
 

Kerjakan soal uraian di bawah ini dengan tepat dan benar ! 

13. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk 3 cm. Gambarlah jaring-jaring kubusnya bila kubus itu diiris 

sepanjang rusuk-rusuk : , , , , , , dan  

14. Gambarlah jaring-jaring balok 

ABCD.EFGH dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 2 cm dan rusuk-

rusuknya diiris sepanjang: , , , , , , dan  . 15. Diketahui balok PQRS.TUVW dengan 

panjang 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 2 cm. Gambarlah jaring-jaring 

baloknya bila balok itu diiris sepanjang rusuk-rusuk : , ,  , , , , dan  
16. Markus ingin membuat aquarium yang 

berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 50 cm. Harga 1 cm2  kaca yang 

digunakan untuk membuat aquarim adalah 25 rupiah. Markus hanya 

mempunyai uang Rp 400.000,00. Menurut pendapatmu, apakah uang 

Markus cukup untuk membuat sebuah akuarium? Jelaskan alasanmu! 

17.    Untuk mempercantik koleksi miniatur kapal, 

Sony membuat kotak kaca berbentuk kubus 

panjang rusuk 75 cm. Harga 1 cm2  kaca 

yang digunakan untuk membuat kotak 

tersebut adalah 50 rupiah. Menurut 

pendapatmu, berapakah uang yang 

diperlukan Sony untuk membuat kotak 

kaca tersebut? Jelaskan alasanmu! 

Lampiran 16
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18.    Sebuah toko emas membuat lemari 

kaca dengan panjang 225 cm, 

lebar 70 cm, dan tinggi 60 cm. 

Harga setiap 1 cm2 kaca yang 

digunakan untuk membuat lemari 

kaca adalah Rp 50,00. Untuk 

membuat lemari kaca tersebut 

membuat anggaran sebesar Rp 

3.500.000,00. Menurut 

pendapatmu, apakah anggaran 

sebesar itu cukup untuk membuat sebuah lemari kaca?Jelaskan! 

 

19.    Pak Burhan membuka usaha konter 

Hp. Untuk menunjang usahanya, 

Pak Burhan membuat lemari 

kaca dengan ukuran 150 cm x 55 

cm x 45 cm. Harga setiap 1 cm2 

kaca yang digunakan untuk 

membuat lemari kaca adalah Rp 

25,00. Pak Burhan memberikan 

uang muka kepada pembuat lemari 

kaca  sebesar Rp 500.000,00, 

sisanya akan dilunasi setelah lemari 

kaca jadi.  Menurut pendapatmu, 

berapakah sisa uang yang harus dilunasi Pak Burhan? Jelaskan alasanmu! 

20. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm, 

kemudian rusuk tersebut diperkecil sebesar  kali panjang rusuk semula. 

Berapa volume kubus setelah diperkecil? 

21. Sebuah kubus memiliki volum 343 cm3. 

Jika panjang rusuk kubus tersebut diperbesar menjadi 4 kali panjang rusuk 

semula, tentukan volume kubus yang baru! 
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22. Suatu balok memiliki panjang 5 cm, lebar 4 

cm, dan volume 60 cm3. Ukuran balok tersebut diperbesar sehingga 

panjangnya tiga kali panjang semula, lebarnya dua kali lebar semula, dan 

tingginya tetap. Tentukan volum balok setelah diperbesar! 
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KUNCI JAWABAN SOAL PENALARAN DAN KOMUNIKASI 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Satuan pendidikan  : Sekolah Menengah Pertama 

Sekolah  : SMP Negeri 2 Ulujami 

Kelas / Semester  : VIII/ Genap 

Materi Pokok  : Kubus dan Balok. 

Alokasi Waktu : 65 Menit 

Jumlah Soal  : 10  Soal Uraian 

 

 

3.             
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No Kunci jawaban Sko

A B F F E 

D G C H G 

E F 

G H 
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Diketahui : kubus, s = 50 cm.
Harga 1 cm2 kaca = 25 rupiah. 

Ditanya :  Apakah uang Markus cukup untuk membuat sebuah akuarium?  
Jawab :    Luas permukaan  = 6 . s2 

= 6 . 502 
= 6 . 2500 
= 15.000 

Biaya pembuatan = 25 x 15.000 = 375.000 
Jadi, uang Markus cukup untuk membuat sebuah akuarium karena 
biaya pembuatannya kurang dari Rp 400.000,00  

Diketahui : s = 75 cm 
Harga 1 cm2 kaca = Rp 50,00. 

Ditanya : berapakah biaya pembuatannya? 
Jawab:  Luas permukaan  = 6 . s2 

= 6.752 

= 6 . 5625 
= 33750 

Biaya pengecatan =  = 1.687.500 
Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk mengecat seluruh ruangan tersebut 
adalah Rp 1.687.500,00 
 

Diketahui: p = 225 
l = 70 cm 
t = 60 cm 
harga 1 cm2 kaca = Rp 50,00 
Anggaran = Rp 3.500.000,00 

Ditanya : Apakah apakah anggaran sebesar itu cukup untuk membuat 
sebuah lemari kaca? 
Jawab : Luas permukaan  = 2.(p.l+p.t+l.t) 

= 2(225.70 + 225.60 + 70.60) 
= 2( 15750 + 13500 + 4200) 
= 2. 33450 
= 66900 

Biaya pembuatan = 50 x 66.900 = 3.345.000 
Jadi, anggaran sebesar  Rp 3.500.000 cukup untuk membuat sebuah 
lemari kaca karena biaya pembuatan lebih kecil dari anggaran.. 

Diketahui: p = 150 cm 
l = 55 cm 
t = 45 cm 
harga 1 cm2 kaca = Rp 25,00 
Uang muka Rp 500.000,00 

Ditanya : Berapakah sisa pembayarannya? 
Jawab : Luas permukaan  = 2.(p.l+p.t+l.t) 

= 2(150.55 + 150.45 + 55.45) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
 
1 
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= 2( 8250 + 6750 + 2475)
= 2. 17475 
= 34950 

Biaya pembuatan = 25 x 34950= 873.750 
Sisa = Biaya pembuatan- Uang muka = 873.750-500.000 = 373.750 
Jadi, sisa pembayaran yang harus dilunasi Pak Burhan untuk 
membuat sebuah lemari kaca adalah Rp 373.750,00.. 

Diketahui: sL = 8 cm 
sB = ½ . sL = ½ . 8 cm = 4 cm 

Ditanya : VB = ? 
Jawab : VB = sB

3 
= 43 
= 64 

Jadi, volum kubus setelah rusuknya diperkecil setengahnya adalah 
64 cm3. 

Diketahui: VL = 343 cm 
k = 4 

Ditanya : VB=? 
Jawab: VB = k3. VL 

= 43. 343 
= 64.343 
= 21952 

Jadi, volum kubus setelah panjang rusuknya diperbesar 4 kali dari panjang 
sebelumnya adalah 21.952 cm3. 

Diketahui: pB = 3 pL  k1= 3 
lB = 2 lL  k2= 2 
tB =  tL  k3= 1 
VL = 60 cm3 

Ditanya : VB = ? 
Jawab : VB = k1.k2.k3.VL 

= 3.2.1.60 
= 360 

Jadi, volum balok setelah diperbesar sehingga panjangnya tiga kali 
panjang semula, lebarnya dua kali lebar semula, dan tingginya 
tetap adalah 360 cm3. 
 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
 

  Jumlah  98 
 

 

Nilai =  
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Uji Normalitas Data Hasil Rapor 
Langkah-langkah uji normalitas dengan SPSS: 
1. Pada SPSS data editor, isi data dan definisikan variabel pada Variable 

View: 
Variable 1: 

Nama       : Model pembelajaran 
Type       : Numeric 
Width      : 21 
Decimals : 0 
Property lainnya seperti default. 

Variable 2: 
Nama       : Nilai 
Type       : Numeric 
Width      : 8 
Decimals : 0 
Property lainnya seperti default. 

2. Setelah variable didefinisikan, masukkan data nilai tes. 
3. Klik menu Analyze – Nonparametric tests – 1_sample KS. 
4. Setelah itu akan muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov Smirnov 

Test. 
5. Masukkan variabel nilai pada Test Variable List. 
6. Pilih test distribution Normal. 
7. Kemudian klik OK. 
8. Muncul Output. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  nilai 

N 120
Normal Parametersa Mean 66.2583

Std. Deviation 1.13933E1
Most Extreme Differences Absolute .071

Positive .071
Negative -.061

Kolmogorov-Smirnov Z .781
Asymp. Sig. (2-tailed) .575
a. Test distribution is Normal.  
 

1. Menentukan hipotesis: 

 : Data nilai berdistribusi normal. 

Ha : Data nilai tidak berdistribusi normal. 

2. Kriteria : Jika Sig. < α maka  ditolak (α = 0.05). 
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3. Pada tabel Test of Normality, pada tes Kolmogorov-Smirnov diperoleh 

signifikansi 0,575. Karena sig. = 0,575 > 0.05 maka  diterima maka data 

nilai berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas Data Hasil Rapor 

Hipotesis:   H0:  

 H1:  

Kriteria yang digunakan 

Ho ditolak jika    

Pengujian Hipotesis 

Sampel ni dk = ni - 1 1/dk S2
i log S2

i (dk) log S2
i

kon 40 39 0.026 143.4096 2.156578 84.1065526
eks1(CCC) 40 39 0.026 127.3615 2.105038 82.0964936
eks2(MM) 40 39 0.026 124.5615 2.095384 81.7199746

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah : 

 

 131.7776 
248.0215 

0.226648 
Jadi  = 0.671 
Untuk α = 0,05, dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan dk = 1 didapat  

   = 5,99. 

Ini berarti .  

Jadi Ho diterima sehingga ketiga kelompok mempunyai varians yang sama 

(homogen). 
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DATA NILAI TES PENALARAN DAN KOMUNIKASI 

KELAS EKSPERIMEN 1, KELAS EKSPERIMEN 2, DAN KELAS 
KONTROL 

 
(KELAS EKSPERIMEN 1) 

VIII F 
(KELAS EKSPERIMEN 2)

VIII E 
(KELAS KONTROL) 

VIII D 
Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 
E1-01 67  E2-01 68 K-01 91 
E1-02 70  E2-02 65 K-02 79 
E1-03 69  E2-03 75 K-03 74 
E1-04 67  E2-04 83 K-04 67 
E1-05 69  E2-05 75 K-05 61 
E1-06 87  E2-06 84 K-06 55 
E1-07 70  E2-07 71 K-07 61 
E1-08 76  E2-08 80 K-08 76 
E1-09 65  E2-09 77 K-09 70 
E1-10 65  E2-10 78 K-10 68 
E1-11 70  E2-11 78 K-11 76 
E1-12 70  E2-12 76 K-12 67 
E1-13 70  E2-13 84 K-13 64 
E1-14 79  E2-14 83 K-14 60 
E1-15 73  E2-15 78 K-15 64 
E1-16 77  E2-16 71 K-16 64 
E1-17 70  E2-17 83 K-17 70 
E1-18 73  E2-18 72 K-18 72 
E1-19 65  E2-19 78 K-19 73 
E1-20 81  E2-20 85 K-20 76 
E1-21 70  E2-21 78 K-21 65 
E1-22 79  E2-22 75 K-22 58 
E1-23 70  E2-23 78 K-23 55 
E1-24 70  E2-24 82 K-24 74 
E1-25 89  E2-25 74 K-25 58 
E1-26 65  E2-26 82 K-26 60 
E1-27 85  E2-27 93 K-27 67 
E1-28 71  E2-28 70 K-28 65 
E1-29 81  E2-29 75 K-29 71 
E1-30 70  E2-30 77 K-30 62 
E1-31 74  E2-31 78 K-31 70 
E1-32 74  E2-32 69 K-32 58 
E1-33 75  E2-33 74 K-33 61 
E1-34 84  E2-34 78 K-34 70 
E1-35 80  E2-35 69 K-35 92 
E1-36 76  E2-36 75 K-36 87 
E1-37 65  E2-37 69 K-37 55 
E1-38 65  E2-38 86 K-38 70 
E1-39 92  E2-39 74 K-39 73 
E1-40 65  E2-40 68 K-40 65 

Rata-Rata 73,32  Rata-rata 76,7 Rata-rata 68,1 
 

Lampiran 20 
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Uji Normalitas Data Nilai Tes 
Langkah-langkah uji normalitas dengan SPSS: 
9. Pada SPSS data editor, isi data dan definisikan variabel pada Variable 

View: 
Variable 1: 

Nama       : Model pembelajaran 
Type       : Numeric 
Width      : 21 
Decimals : 0 
Property lainnya seperti default. 

Variable 2: 
Nama       : Nilai 
Type       : Numeric 
Width      : 8 
Decimals : 0 
Property lainnya seperti default. 

10. Setelah variable didefinisikan, masukkan data nilai tes. 
11. Klik menu Analyze – Nonparametric tests – 1_sample KS. 
12. Setelah itu akan muncul kotak dialog One Sample Kolmogorov 

Smirnov Test. 
13. Masukkan variabel nilai pada Test Variable List. 
14. Pilih test distribution Normal. 
15. Kemudian klik OK. 
16. Muncul Output. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00001 

N 120

Normal Parametersa Mean 72.5333

Std. Deviation 8.10222

Most Extreme Differences Absolute .089

Positive .089

Negative -.076

Kolmogorov-Smirnov Z .979

Asymp. Sig. (2-tailed) .293

a. Test distribution is Normal.  

Test distribution is Normal. 
4. Menentukan hipotesis: 

 : Data nilai berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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Ha :  Data nilai tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

5. Kriteria : Jika Sig. < α maka  ditolak (α = 0.05). 

6. Pada tabel Test of Normality, pada tes Kolmogorov-Smirnov diperoleh 

signifikansi 0,260. Karena sig. = 0,260 > 0.05 maka  diterima maka data 

nilai berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas Data Nilai Tes 

Hipotesis:  

H0:  

H1:  

Kriteria yang digunakan 

Ho ditolak jika    

Pengujian Hipotesis 

Sampel ni 
dk = ni – 

1 
1/dk S2

i log S2
i (dk) log S2

i 

Kon 40 39 0.026 76.779 1.885 73.525 
eks1(CCC) 40 39 0.026 51.507 1.712 66.763 
eks2(MM) 40 39 0.026 35.046 1.545 60.241 

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah : 

 

 55.0115 
203.1062 

5.936 
Jadi  = 5.936 
Untuk α = 0,05, dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan dk = 1 didapat  

   = 5,99. 

Ini berarti . Jadi Ho diterima sehingga ketiga kelompok 

mempunyai varians yang sama (homogen). 
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UJI PROPORSI  DATA HASIL EVALUASI  

KELAS EKPERIMEN  DAN KELAS KONTROL 

(Uji Ketuntasan Belajar Secara Klasikal) 

Hipotesis : 
H0 : π ≥ 0.80  (proporsi siswa yang tuntas belajar sekurang-kurangnya 85%) 

H1 : π < 0.80  (proporsi siswa yang tuntas belajar kurang dari 85%) 

 
Rumus 

Z = 

n

n
x

oo

o

)1( ππ
π
−

−
 

 
Kriteria pengujiannya adalah: 
Tolak Ho jika Z < - Z(0,5 – α) 
 
Dari data diperoleh: 
   Eksperimen 1 Eksperimen 2 kontrol

πo  0,8  0,8 0,8

1 ‐ πo  0,2  0,2 0,2

n  40  40 40

x  38  37 28

Z hitung  2,37  1,98 ‐1.58

 
Dengan taraf nyata α = 5 % dan Z <- Z(0,5 – α) dari daftar normal baku memberikan 

-Z(0,5 – α) = -Z0,45 = -1,64. 

d. Harga Zhitung untuk kelas ekperimen 1 adalah Zhit = 2,37 > 

Ztab = -1,64. Karena Zhit > Ztab maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa proporsi ketuntasan belajar kelas ekperimen 1 telah mencapai 80% 

pada kemampuan penalaran dan komunikasi. 

e. Harga Zhitung untuk kelas ekperimen 2 adalah Zhit = 1,98 > 

Ztab = -1,64. Karena Zhit > Ztab maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa proporsi ketuntasan belajar kelas ekperimen 2 telah mencapai 80% 

pada kemampuan penalaran dan komunikasi. 

f. Harga Zhitung untuk kelas kotrol Zhit = -1.58 > Ztab = -1,64. 

Karena Zhit > Ztab maka Ho  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

proporsi ketuntasan belajar kelas kontrol telah mencapai 80% pada 

kemampuan penalaran dan komunikasi. 

 

 
Lampiran 24 
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DAFTAR NILAI AKHIR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
KELAS EKSPERIMEN 1 KELAS EKSPERIMEN 2 KELAS KONTROL

KODE NILAI KET KODE NILAI KET KODE NILAI KET
E1‐01  67 Tuntas  E2‐01 68 Tuntas K‐01 91  Tuntas
E1‐02  69 Tuntas  E2‐02 58 Tidak K‐02 79  Tuntas
E1‐03  70 Tuntas  E2‐03 75 Tuntas K‐03 74  Tuntas
E1‐04  67 Tuntas  E2‐04 83 Tuntas K‐04 67  Tuntas
E1‐05  69 Tuntas  E2‐05 75 Tuntas K‐05 61  Tidak
E1‐06  87 Tuntas  E2‐06 84 Tuntas K‐06 55  Tidak
E1‐07  70 Tuntas  E2‐07 71 Tuntas K‐07 61  Tidak
E1‐08  76 Tuntas  E2‐08 80 Tuntas K‐08 76  Tuntas
E1‐09  65 Tuntas  E2‐09 77 Tuntas K‐09 70  Tuntas
E1‐10  65 Tuntas  E2‐10 78 Tuntas K‐10 68  Tuntas
E1‐11  70 Tuntas  E2‐11 78 Tuntas K‐11 76  Tuntas
E1‐12  70 Tuntas  E2‐12 76 Tuntas K‐12 67  Tuntas
E1‐13  70 Tuntas  E2‐13 84 Tuntas K‐13 64  Tidak
E1‐14  79 Tuntas  E2‐14 83 Tuntas K‐14 60  Tidak
E1‐15  73 Tuntas  E2‐15 78 Tuntas K‐15 64  Tidak
E1‐16  77 Tuntas  E2‐16 71 Tuntas K‐16 64  Tidak
E1‐17  70 Tuntas  E2‐17 83 Tuntas K‐17 70  Tuntas
E1‐18  73 Tuntas  E2‐18 72 Tuntas K‐18 72  Tuntas
E1‐19  64 Tidak  E2‐19 78 Tuntas K‐19 73  Tuntas
E1‐20  81 Tuntas  E2‐20 85 Tuntas K‐20 76  Tuntas
E1‐21  70 Tuntas  E2‐21 78 Tuntas K‐21 65  Tuntas
E1‐22  79 Tuntas  E2‐22 75 Tuntas K‐22 58  Tidak
E1‐23  70 Tuntas  E2‐23 78 Tuntas K‐23 55  Tidak
E1‐24  70 Tuntas  E2‐24 82 Tuntas K‐24 74  Tuntas
E1‐25  89 Tuntas  E2‐25 74 Tuntas K‐25 58  Tidak
E1‐26  65 Tuntas  E2‐26 82 Tuntas K‐26 60  Tidak
E1‐27  85 Tuntas  E2‐27 93 Tuntas K‐27 67  Tuntas
E1‐28  71 Tuntas  E2‐28 70 Tuntas K‐28 65  Tuntas
E1‐29  70 Tuntas  E2‐29 75 Tuntas K‐29 71  Tuntas
E1‐30  81 Tuntas  E2‐30 77 Tuntas K‐30 62  Tidak
E1‐31  74 Tuntas  E2‐31 78 Tuntas K‐31 70  Tuntas
E1‐32  74 Tuntas  E2‐32 69 Tuntas K‐32 58  Tidak
E1‐33  75 Tuntas  E2‐33 74 Tuntas K‐33 61  Tidak
E1‐34  84 Tuntas  E2‐34 78 Tuntas K‐34 70  Tuntas
E1‐35  80 Tuntas  E2‐35 69 Tuntas K‐35 92  Tuntas
E1‐36  76 Tuntas  E2‐36 75 Tuntas K‐36 87  Tuntas
E1‐37  65 Tuntas  E2‐37 69 Tuntas K‐37 55  Tidak
E1‐38  63 Tidak  E2‐38 86 Tuntas K‐38 70  Tuntas
E1‐39  92 Tuntas  E2‐39 74 Tuntas K‐39 73  Tuntas
E1‐40  59 Tidak  E2‐40 64 Tidak K‐40 65  Tuntas

∑ Tuntas 37 ∑ Tuntas 38 ∑ Tuntas 24
% Tuntas 92,5 % % Tuntas 95 % % Tuntas 60 % 
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Uji Perbedaan Rata-Rata Kemampuan Pemecahan Masalah (Anava) 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan analisis varians (ANAVA) satu arah yaitu 

untuk menguji k sampel yang berpasangan maupun independen dan datanya 

berdistribusi normal. Dalam analisis varians ini, hipotesis statistik yang diuji 

adalah  

 : 321 μμμ ==  

 : paling sedikit satu tanda ”=” tidak berlaku 

Keterangan: 

1μ : kemampuan penalaran dan komunikasi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC pada materi pokok kubus dan balok. 

2μ : kemampuan penalaran dan komunikasi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan Kartu Kubus Balok pada materi 

pokok kubus dan balok  

3μ : kemampuan penalaran dan komunikasi melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC berbantuan multimedia pada materi pokok 

kubus dan balok. 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan tabel 

analisis varians seperti pada tabel berikut: 

Sumber 
Variasi Dk JK KT F 
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Rata-rata 1 631330.13 631330.133 

16.307 
Antar 

Kelompok 2 1702.9167 851.458333 

Dalam 
Kelompok 117 6108.95 52.2132479 

Total 120 639142   

Jadi, F hitung = 16.307. 

 Dengan peluang (1 - α) untuk α = 0.05 dan dk = (2,117) diperoleh  

( ) ( )( )∑ −−α− 1n1k1 i
F , = 3.08. 

Karena ( ) ( )( )∑ −−α−≥ 1n1k1hitung i
FF ,  maka Ho ditolak. 

Kesimpulan: paling sedikit satu tanda ”=” tidak berlaku. 

Jadi, perlu dilakukan uji lanjut. 

Uji ” Least Significance Difference” (LSD) 

Rumus yang digunakan adalah: 

= ;k(n-1) Sd 

dimana Sd =  

Diperoleh: 

LSD0,025 = t0,025;3.39 ×  

= t0,025;117 ×  

=1,98.1,658 

= 3,284 

D1= I - II  = 76.675-73.325 = 3,35  

D2= I- III = 76.675-67.575 = 9,1 

D3= II- III = 73.325-67.575 = 5,75  
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Yang berbeda secara signifikan adalah yang mempunyai nilai D lebih 

besar dari . 

Jadi , yang berbeda signifikan adalah, μ3)dan  (μμ3),dan  (μ ),μdan  (μ 2121 . 

Kesimpulan:  

1. ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi antara yang 

dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan 

multimedia dengan yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC berbantuan kartu kubus balok.  

2. ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi antara yang 

dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan 

multimedia dengan yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC.  

3. ada perbedaan kemampuan penalaran dan komunikasi antara yang 

dikenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC berbantuan kartu 

kubus balok dengan yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 1 
Kelas Eksperimen 2 

(Pembelajaran dengan model CIRC berbantuan multimedia) 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
A. Standar Kompetensi 

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

B. Kompetensi Dasar 

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

bagiannya. 

C. Indikator 

1. Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 

2. Menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 

2. Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 

E. Materi Pelajaran 

Materi kubus dan balok meliputi 
1. Pengertian Kubus dan balok 

2. Unsur-unsur kubus dan balok, seperti: 

a. Sisi/Bidang 
b. Rusuk 
c. Titik Sudut 
d. Diagonal Bidang 
e. Diagonal Ruang 
f. Bidang Diagonal 

3. Sifat-Sifat Kubus dan balok 

F. Model Pembelajaran 

1. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

Lampiran 29 
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2. Model  : CIRC ( Cooperative Integrated Reading and 

Composition ). 

G. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 menit 

 

A. Pendahuluan 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

b. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari 

c. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik 

dengan menanyakan tentang rumus phytagoras, 

persegi, dan persegipanjang. 

presensi 

 

60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
a. Guru menerangkan materi singkat dengan bantuan 

perangkat multimedia 

b. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan 

peserta didik mencari informasi yang luas mengenai 

materi kubus dan balok dengan menyebutkan 

benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus dan 

balok.  

c. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kepada peserta didik.  

 
 

 
d. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi 

peserta didik agar terlibat dalam pembelajaran 

melalui kegiatan tanya jawab.  

e. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

 

LCD 
dan 
proyekt
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah setiap diagonal ruang pada sebuah kubus 
sama panjang? 
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bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut, nanti peserta didik akan dibentuk 

kelompok untuk berdiskusi tentang unsur dan sifat 

kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

a. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

peserta didik untuk membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4- 5 orang. 

b. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru. 

c. Guru memanggil nama-nama peserta didik untuk 

berkumpul sesuai kelompoknya. 

d. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

setiap kelompok soal untuk dikerjakan secara 

berdiskusi. (Lampiran 1) 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan 
individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

a.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk salah 

satu teman untuk menjadi ketua kelompok. 

b. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi soal 

kepada setiap siswa dalam kelompok yang sudah 

terbentuk (lampiran 1) 

c. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

menganalisis dan menyelesaikan masalah yang 

telah disediakan (Lampiran 1). 

d. Guru berkeliling mengawasi proses diskusi 

kelompok dan membimbing baik secara individu 

atau kelompok dalam menyelesaikan soal. 

e. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil 

keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 
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10 menit 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
a. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
a. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai 

dengan jawaban dari kelompoknya 

b. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami 

oleh kelompok yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
a. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C. 

b. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
a. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya 

dan cara yang mereka gunakan dalam 

menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

tersebut. 

b. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 
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menjelaskan kembali konsep unsur dan sifat kubus 

balok 

C. Kegiatan Penutup 

a. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( 

Whole class units) 

b. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 

c. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya yaitu jaring-

jaring kubus dan balok 

d. Guru menutup pelajaran. 

 
H. Media dan Sumber Belajar 

a. Media 

1. Papan tulis 

2. CD Pembelajaran  

3. LCD proyektor 

4. Laptop 

b. Sumber Belajar 

1. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

I. PENILAIAN 

1. Teknik                   : tes tertulis. 

2. Bentuk instrumen : uraian. 
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Lampiran 2 
Tugas 

 
2. Sebuah balok berukuran panjang 11 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah 

panjang salah satu diagonal ruangnya! 
3. Jika panjang rusuk sebuah kubus adalah r cm. Berapakah: 

a.  panjang diagonal bidangnya? 
b. panjang diagonal ruangnya? 

 
 

Kunci jawaban 
1. Diketahui: AE = 10 cm 

Ditanya: a. AC = … 
b. AG = … 
c. Luas bidang ACGE = . . . 

Jawab 
a. 

 
 

 
 

AC =   
=   
=  

Jadi, panjang AC =  cm 
b.  

Diketahui Kubus ABCD.EFGH dengan panjang 
AE = 10 cm. 
Tentukan: 
a. Panjang diagonal bidang AC 
b. Panjang diagonal ruang AG 
c. Luas bidang diagonal ACGE 

1. 

10 cm 

10 cm 

Segitiga ABC siku-siku di B, maka:  
AC2 = AB2 + BC2  
Untuk menentukan panjang AB dan AC digunakan 
sifat-sifat kubus yang menyatakan bahwa setiap 
rusuk kubus sama panjang sehingga 
 AB = AC = AE = 10 cm  
diperoleh 
AC2 = AB2 + BC2  

= 102 + 102 
= 100 + 100 
= 200 

 

Segitiga ACG siku-siku di C, maka:  
AG2 = AC2 + CG2  

=  )2 + 102 
= 200 + 100 
=300 

AG =   
=   
=  
Jadi, panjang AG =  cm 
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c. 

 
2.  

 
 
Diketahui : p = 11 cm 

l = 6 cm 
t = 4 cm 

Ditanya : panjang diagonal ruangnya=…? 
Jawab : Menurut sifatnya, balok mempunyai empat buah diagonal ruang yang 
sama panjang. Misalkan diagonal ruang dinyatakan dengan dr, maka: 
dr =  

=  
=  
=  
Jadi panjang diagonal rung balok tersebut adalah  cm. 
 

3.  

10 cm 
10 cm 

Bidang ACGE berbentuk persegi panjang 
sehingga: 
Luas ACGE = AC x CG 

=  x 10 
=  

Jadi luas bidang diagonal ACGE = =  cm2. 
 

11 cm 

6 cm

4 cm
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Diketahui panjang rusuk kubus = r cm.  
Ditanya : a. panjang diagonal bidang = . . . 

b.panjang diagonal ruang = . . . 
Jawab : a. Segitiga ABC siku-siku di B, maka:  

AC2 = AB2 + BC2  
= r2 + r2 
= 2r2 

AC =   
=   

panjang AC = cm 
Menurut sifatnya, setiap panjang diagonal bidang dari sebuah kubus 
adalah sama. Jadi, panjang diagonal bidang kubus jika diketahui 
panjang rusuknya r cm adalah cm. 

b. Segitiga ACG siku-siku di C, maka:  
AG2 = AC2 + CG2  

=  )2 + r2 
= 2r2+r2 
= 3 r2 

AG  =    
=   

 panjang AG =  cm 
Menurut sifatnya, setiap panjang diagonal ruang dari sebuah kubus 
adalah sama. Jadi, panjang diagonal ruang kubus jika diketahui panjang 
rusuknya r cm adalah cm 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r cm 
r cm

r cm



126 

 

 
 

 
Lampiran 1 

Soal untuk didiskusikan 
1. Perhatikan bangun kubus PQRS.TUVW yang 

panjang rusuknya 2 cm pada gambar di samping! 
a. Sebutkan rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ 
2) UV 
3)  TP 

b. Sebutkan rusuk-rusuk yang tegak lurus 
dengan; 
1) PQ 
2) TU  
3) WV 

c. Berapakah panjang rusuk WS ? Jelaskan alasanmu! 
2. Sebuah batu bata mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 5 cm. 

a. Berbentuk apakah batu bata itu? 
b. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm? 
c. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm?  
d. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm? 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang EH = 5 cm. 
a. Berapakah panjang EB? 
b. Berapakah panjang HB dan CE? 
c. Berbentuk apakah bangun ABCD, BCGF, dan ABFE? Tentukan luasnya! 
d. Tentukan pula luas sisi-sisi kubus yang lain! 
e. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban c dan d? 

 
 
 
 
 
 

Kunci jawaban 
 
1. Diketahui: kubus PQRS.TUVW dengan panjang 

rusuknya 2 cm. 
Ditanya : a. rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ 
2) UV 
3)  TP 

b. rusuk-rusuk yang tegak lurus dengan; 
1) PQ 
2) TU  
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3) WV 
c. Berapa panjang rusuk WS ?Jelaskan alasanmu! 

Jawab : a. rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 
1) PQ adalah rusuk SR, WV, TU 
2) UV adalah rusuk TW, PS, QR 
3)  TP adalah rusuk UQ, VR, WS 

b. rusuk-rusuk yang tegak lurus dengan; 
1) PQ adalah rusuk TP, SP 
2) TU adalah rusuk PT, WT 
3) WV adalah rusuk TW, SW 

c. Panjang rusuk WS = 2 cm karena setiap rusuk kubus mempunyai 
panjang yang sama 

2. Diketahui : Sebuah batu bata mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm dan 
tinggi 5 cm. 
Ditanya: a. Berbentuk apakah batu bata itu?  

b. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm? 
c. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm?  
d. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm? 

Jawab :   a. Batu bata itu berbentuk balok 
b.Banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm = 1 pasang 
c. Banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm = 1 pasang  
d. Banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm = 1 pasang 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang EH = 5 cm. 
Ditanya : a. Panjang EB? 

b. Panjang HB dan CE? 
c.Berbentuk apakah bangun ABCD, 

BCGF, dan ABFE? Tentukan luasnya! 
d. Luas sisi-sisi kubus yang lain? 
e. Simpulan dari jawaban c dan d? 

Jawab : a. EB, AB, dan AE membentuk segitiga 
siku-siku sehingga berlaku: 
EB2 = AB2 + AE2  
Untuk menentukan panjang AB dan AE digunakan sifat-sifat kubus 
yang menyatakan bahwa setiap rusuk kubus sama panjang sehingga 
 AB = AE = EH = 5 cm  
diperoleh 
EB2 = AB2 + AE2  

= 52 + 52  
= 25 + 25 
= 50 

EB  =  
=  
= 5  
Jadi, panjang EB adalah 5  cm 

b. HB, EB, dan EH membentuk segitiga siku-siku sehingga berlaku: 
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HB2 = EB 2 + EH 2  
=  
= 50 + 25 
= 75 

HB   =  
=  
=  

Menurut sifat kubus : Diagonal ruang suatu kubus sama panjang, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa CE = HB =  cm. 

c. Bangun ABCD, BCGF, dan ABFE berbentuk persegi. 
 L ABCD = AB x BC 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ABCD adalah 25 cm2. 
L BCGF = BC x CG 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas BCGF adalah 25 cm2. 
L ABFE = AB x BF 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ABFE adalah 25 cm2. 
d. L ADHE = AD x DH 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ADHE adalah 25 cm2. 
L CDHG = CD x DH 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas CDHG adalah 25 cm2. 
L EFGH = EF x FG 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas EFGH adalah 25 cm2. 
e. Kesimpulan : setiap sisi kubus mempunyai luas daerah yang sama. 

Lampiran 3 
(Desain CD Pembelajaran) 
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Dalam scene 1 terdapat: 
 Background berwarna biru 

 Musik “Romance de Amour” yang

akan mengiringi siswa dalam belajar 

 Gambar model kubus yang jika di

klik akan munucul tulisan “ Dadu

merupakan salah satu model kubus.

Berikan contoh model kubus yang

lain?” 

 Jika tulisan di klik akan muncul

gambar model kubus yang lain 

 Tulisan “lanjut” merupakan button

untuk menuju scene 2 

Scene 1 

Scene 2 
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 Gambar kubus ABCD.EFG

 Tulisan “ 1. Sisi “ jika 

muncul tulisan “ Sisi k

bidang yang membatasi 

tulisan “Dari gambar 

ABCD.EFGH sis kubusn

yang juga berfungsi seb

untuk menampilkan gamba

(berwarna hijau) 

 Sisi ABFE yang jika 

memunculkan tulisan ABFE

 Tulisan “ABFE” yang jika

memunculkan tulisan “ber

sisi yang lain” 

 tulisan “berikan contoh sis

jika diklik akan memuncu

sisi CDHG dan menghilang

sisi ABFE 

 Sisi CDHG yang jika 

memunculkan tulisan “CDH

 tulisan “CDHG” yang jika

memunculkan gambar sisi

menghilangkan gambar sisi 

 Sisi BCGF yang jika 

memunculkan tulisan “BCG

 tulisan “BCGF” yang jika

memunculkan gambar sisi 

menghilangkan gambar sisi 

 Sisi ADHE yang jika 

memunculkan tulisan “ADH

 tulisan “ADHE” yang jika

memunculkan gambar sisi 

menghilangkan gambar sisi 

 Sisi ABCD yang jika 

Scene 3 
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 tulisan “ABCD” yang ji

memunculkan gambar si

menghilangkan gambar sis

 Sisi EFGH yang jika

memunculkan tulisan “EFG

 Tulisan “EFGH” yang ji

memunculkan gambar 

tulisan “berapakah banya

sebuah kubus?” 

 tulisan “berapakah banya

sebuah kubus?” yang jik

memunculkan jawaban “8”

Scene 4 

 Gambar kubus ABCD.EFGH

 Tulisan “ 2.Rusuk “ jik

muncul tulisan “Rusuk kub

potong antara dua sisi kubus

 Tulisan “Dari gambar  kubu

rusuk kubusnya adalah” be

button untuk menampilkan

EF sebagai perpotongan an

dengan sisi EFGH serta

Tulisan EF (EF merupaka

antara ABFE dengan EFGH
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. 
 
 
 
 
 
 

 tulisan DH (DH merupaka

antara ADHE dengan CDH

akan memunculkan gamb

sebagai perpotongan anta

dengan sisi BCGF serta 

tulisan BC (BC merupaka

antara ABCD dengan BCG

 tulisan “ berikan contoh

ABCD.EFGH yang 

memunculkan tul

AB,AD,CD,FG,GH,EH,AE

 Shape lingkaran berw

berfungsi sebagai b

memunculkan tulisan “ber

rusuk sebuah kubus?” 

 tulisan “berapa banyaknya

kubus?” jika diklik akan

jawaban”12” 

 Tombol “KEMBALI” unt

scene 2 

 Gambar kubus ABCD.

 Tulisan “ 3.Titik sudut

muncul tulisan “Tit

adalah titik potong a

kubus”  

 Tulisan “Dari ga

ABCD.EFGH rusuk k

berfungsi sebagai 

menampilkan gambar

sebagai perpotongan 

Scene 5 

 Tulisan EF (EF merupaka

antara ABFE dengan EFG

akan memunculkan gamb

sebagai perpotongan anta

dengan sisi CDHG serta 

tulisan DH (DH merupaka

antara ADHE dengan CDH
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 tulisan “Titik F ( titik 

potong antara rusuk

berfungsi sebagai 

menampilkan gamba

sebagai perpotongan 

CD, HD). 

 Gambar titik sudut D

menampilkan tulisan 

merupakan titik potong

CD, HD)” 

 

 Tulisan “Titik D ( tit

titik potong antara rusu

jika diklik akan

pertanyaan “Berikan c

kubus ABCD.EFGH ya

 Tulisan “Berikan co

kubus ABCD.EFGH 

diklik akan menampil

A,B,C,E,G,H” 

 Tulisan “titik A,B,C,E

akan menampilkan t

banyaknya titik sudut d

 tulisan “ berapa bany

dari suatu kubus?” j

menampilkan jawaban  Gambar kubus ABCD.

 Tulisan “ 4. Diagonal b

akan muncul tulisan 

adalah garis yang me

titik sudut yang saling 

satu sisi kubus”  

 Tulisan “Dari ga

ABCD.EFGH rusuk 

berfungsi sebagai 

menampilkan gambar

Scene 6 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
. 

 Tulisan “AF” berfungsi

untuk menampilkan g

bidang AC yang meng

sudut A dan C dalam si

hijau) diikuti munculny

serta menghilangkan g

bidang AF dan BE 

 Tulisan “AC” jika 

menampilkan gambar 

BD yang menghubungk

dan D dalam satu sisi

hijau) diikuti munculnya 

 Tulisan “BD” jika 

menampilkan tulisan”b

diagonal bidang kubu

yang lain!” 

 Tulisan”berikan contoh 

kubus ABCD.EFGH ya

diklik akan menampilka

CF, CH, DG, AH, DE, E

 Tulisan “ BG, CF, CH, D

FH” jika diklik aka

pertanyaan “Berapak

diagonal bidang pada seb

 Tulisan “Berapakah ban

bidang pada sebuah kub

akan menampilkan jawab

 Tombol “KEMBALI” u

scene 2 

 Gambar kubus ABCD.EF

 Tulisan “ 5. Diagonal ru

akan muncul tulisan 

adalah garis yang men

titik sudut yang saling b

ruang kubus”  

 Tulisan “Dari gam

Scene 7 



135 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tulisan AG jika diklik ak

tulisan “ Berikan conto

kubus ABCD.EFGH yang

 Tulisan “ Berikan conto

kubus ABCD.EFGH y

diklik akan menampilk

BH” 

 tulisan “DF, BH” ji

menampilkan pertanya

banyaknya diagonal rua

kubus?” 

 Tulisan “berapakah ban

ruang pada sebuah kub

akan menampilkan jawab

 Tombol “KEMBALI” u

scene 2

 Gambar kubus ABCD.EFG

 Tulisan “ 6. Bidang diago

akan muncul tulisan “P

ABCD.EFGH di samping!

 Tulisan “Perhatikan kubu

di samping!” jika diklik ak

gambar diagonal bidang A

diagonal bidang EG dan t

bidang AC sejajar dengan

EG” 

 Tulisan “diagonal bidan

dengan diagonal bidang 

akan menampilkan gamba

CG serta tulisan “rusuk A

CG” 

Scene 8 
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Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 2 
Kelas Eksperimen 2 

(Pembelajaran dengan model CIRC berbantuan multimedia) 
 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 

 Tulisan “diagonal bidan

beserta dua rusuk AE dan

suatu bidang di dalam ru

bidang ACGE” jika 

menampilkan gambar b

ACGE. 

 Gambar bidang diagonal A

akan menampilkan tulisan

disebut sebagai bidang dia

 tulisan “bidang ACGE 

bidang diagonal” jika

menampilkan tulisan 

diagonal lain : bidang diag

 tulisan “contoh bidang 

bidang diagonal BDHF” 

menampilkan tulisan “

diagonal ruang kubus AB

lain!” 

 Tulisan “berikan contoh 

kubus ABCD.EFGH yang 

akan menampilkan tulisa

ADGF, BCHE” 

 Tombol “KEMBALI” un

scene 2 

Lampiran 30 
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J. Standar Kompetensi 

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

K. Kompetensi Dasar 

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

3. Membuat jaring-jaring kubus 

4. Membuat jaring-jaring balok 

M. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat membuat jaring-jaring kubus 

2. Peserta didik dapat membuat jaring-jaring balok  

N. Materi Pelajaran 

Materi ajar meliputi: 
a. Pengertian Jaring-jaring Kubus dan Balok 
b. Membuat Jaring-jaring Kubus dan Balok 

O. Model Pembelajaran 

3. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

4. Model  : CIRC ( Cooperative Integrated Reading and 

Composition ). 

P. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 menit 

 

D. Pendahuluan 

d. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari misalnya 

untuk membuat kotak kado 

presensi 
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60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
f. Guru menerangkan materi singkat dengan bantuan 

perangkat multimedia 

f. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan 

peserta didik mencari informasi yang luas mengenai 

materi kubus dan balok dengan menyebutkan 

benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus dan 

balok.  

g. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kepada peserta didik.  

 
 
 

h. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi 

peserta didik agar terlibat dalam pembelajaran 

melalui kegiatan tanya jawab.  

i. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut, nanti peserta didik akan dibentuk 

kelompok untuk berdiskusi tentang jaring-jaring 

kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

e. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

peserta didik untuk membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4- 5 orang. 

f. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru. 

g. Guru memanggil nama-nama peserta didik untuk 

berkumpul sesuai kelompoknya. 

h. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

setiap kelompok soal untuk dikerjakan secara 

berdiskusi. (Lampiran 1) 

 

LCD, 
Proyekt
or, 
Model 
kubus 
balok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah setiap rangkaian persegi dan 
persegipanjang termasuk jaring-jaring kubus dan 
balok? 
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10 menit 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan 
individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

f.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk salah 

satu teman untuk menjadi ketua kelompok. 

g. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

model kubus dan balok untuk diiris menjadi sebuah 

jaring-jaring kubus dan balok 

h. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi soal 

kepada siswa dalam setiap kelompok yang sudah 

terbentuk (lampiran 1) 

i. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

menganalisis dan menyelesaikan masalah yang 

telah disediakan (Lampiran 1). 

j. Guru berkeliling mengawasi proses diskusi 

kelompok dan membimbing baik secara individu 

atau kelompok dalam menyelesaikan soal. 

k. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil 

keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
b. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
c. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai 

dengan jawaban dari kelompoknya 

d. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 
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kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami 

oleh kelompok yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
a. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C  

b. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas. 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
c. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya 

dan cara yang mereka gunakan dalam 

menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

tersebut. 

d. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 

menjelaskan kembali konsep jaring-jaring kubus 

balok 

F. Kegiatan Penutup 

e. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( 

Whole class units) 

f. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 

g. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya yaitu luas 
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permukaan dan volum kubus balok 

h. Guru menutup pelajaran. 

 

Q. Media dan Sumber Belajar 

c. Media 

5. Papan tulis 

6. CD Pembelajaran  

7. LCD proyektor 

8. Laptop 

9. Model kubus dan balok 

d. Sumber Belajar 

2. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

 
R. PENILAIAN 

3. Teknik                   : tes tertulis. 

4. Bentuk instrumen : uraian 
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Lampiran 1 
 (Soal untuk didiskusikan) 

1. Buatlah jaring-jaring kubus yang rusuk-rusuknya diiris seperti gambar di 
bawah ini! 

 
2. Buatlah jaring-jaring balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, tinggi 3 cm! 

 
Kunci Jawaban 

1. Dari kubus yang rusuk-rusuknya diiris seperti gambar pada soal nomor 1 
akan diperoleh jaring-jaring seperti gambar di bawah ini: 

 
2. Diketahui : Balok dengan 

 p = 10 cm 
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l = 6 cm 
t = 3 cm 

Ditanya: Buatlah jaring-jaringnya! 
Jawab : Dari ukuran yang ditentukan akan terbuat jaring-jaring balok sesuai 
dengan gambar di bawah ini 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desain CD Pembelajaran 
 

6 cm 

3 cm 

10 cm 

Scene 9 Dalam scene 9 terdapat: 
 Gambar kubus yang jika diklik 

memunculkan tulisan “kubus 

ABCD.EFGH diiris sehingga menjadi” 

 Tulisan tulisan “kubus ABCD.EFGH 

diiris sehingga menjadi” sebagai 

button untuk menampilkan gambar 

jaring-jaring kubus. 

 Gambar ”arrow pink” jika diklik akan 

menampilkan tulisan “inilah yang 
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Lampiran 2 
23. Di bawah ini adalah sebuah gambar jaring-jaring balok. 

 

Scene 10 Dalam scene 10 terdapat: 
 Gambar balok yang jika diklik 

memunculkan tulisan “balok 

ABCD.EFGH diiris sehingga menjadi” 

 Tulisan tulisan “balok ABCD.EFGH 

diiris sehingga menjadi” sebagai 

button untuk menampilkan gambar 

jaring-jaring balok. 

 Gambar ”arrow pink” jika diklik akan 

menampilkan tulisan “inilah yang 

disebut jaring-jaring balok” 

 Button “kembali” untuk kembali ke 

menu utama 
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Gambarlah 2 buah jaring-jaring balok yang berbeda dengan jaring-jaring di 

atas! 

24. Diketahui kubus ABCD.EFGH. 

a. Gambarlah kubus tersebut! 

b. Gambarlah jaring-jaring kubus serta berilah nama untuk setiap titik 

sudutnya bila kubus itu diiris sepanjang rusuk-rusuk: 

1) , , , , , , dan  
2) , , , , , , dan     

25. Gambarlah jaring-jaring balok dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, tinggi 2 cm! 

 
Kunci Jawaban 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    atau 
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atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan masih banyak alternatif jawaban benar 

 
2.a. 

 

 

 

 

b. 1) Jaring-jaring kubus yang terbentuk adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

atau 

 

 

 

A B F F E 

DG C H G

G H
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 2) Jaring-jaring kubus yang terbentuk adalah 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Diketahui : Balok dengan 

 p = 5 cm 
 l = 3 cm 
 t = 2 cm 

Ditanya: Gambarlah jaring-jaringnya! 
Jawab : Dari ukuran yang ditentukan akan terbuat jaring-jaring balok sesuai 
dengan gambar di bawah ini 
 
 
 
 

DESAIN ALAT PERAGA 

KUBUS DAN BALOK 

Materi Pokok          :  Kubus dan Balok 

A B

A B 

H G

A B 
C

D

E 

F 

F 

E 

H G

5 cm 

3 cm 

2 cm 
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Sub Pokok Bahasan   :  Jaring-jaring kubus dan balok 

Jenjang pendidikan     :  SMP 

Kelas                          :  VIII  

Tujuan :  Untuk menunjukkan bahwa bahwa sebuah kubus dan 

balok mempunyai beberapa jaring-jaring yang berbeda. 

 

I. Model Alat Peraga 
Model kubus 

 
 

Model Balok 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Pembuatan Alat Peraga 
A. Bahan 

12 cm 
8 cm 

5 cm 

10 cm 
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1. Kertas BC 

2. Isolasi  

B. Alat           

   1. Pensil       

   2. Penggaris 

   3. Gunting 

 
III. Cara membuat 

 Cara membuat alat peraga kubus adalah sebagai berikut 

a. Gambarlah  jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk 10 cm di atas kertas 

BC dengan pensil dan penggaris. 

b. Guntinglah jaring-jaring kubus tersebut sehingga diperoleh jaring-jaring 

kubus. 

c. Rekatkan jaring-jaring kubus tersebut sehingga terbentuklah kubus dengan 

panjang rusuk 10 cm. 

d. Buatlah model kubus tersebut sebanyak sembilan buah 

 

 Cara membuat alat peraga balok adalah sebagai berikut 

a. Gambarlah  jaring-jaring balok dengan panjang 12 cm,  lebar 8 cm, dan 

tinggi 5 cm di atas kertas BC dengan pensil dan penggaris. 

b. Guntinglah jaring-jaring balok tersebut sehingga diperoleh jaring-jaring 

balok. 

c. Rekatkan jaring-jaring balok tersebut sehingga terbentuklah kubus dengan 

panjang 12 cm,  lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. 

d. Buatlah model kubus tersebut sebanyak sembilan buah 

 
 
 
 

IV. Cara Menggunakan 

 Prasyarat 

1. Siswa harus mengenal prisma tegak segitiga dan unsur-unsurnya. 

2. Siswa harus mengetahui rumus dari volume balok. 
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 Cara menggunakan  

1. Model kubus tersebut diberikan kepada sembilan kelompok yang 

telah terbentuk 

2. Setiap kelompok diminta mengiris model kubus tersebut sehingga 

terbentuk jaring-jaring kubus 

3. Salah satu kelompok diminta menunjukkan dan menggambarkan 

hasil jaring-jaring kubus yang diperoleh di papan tulis 

4. Hasil jaring-jaring kubus dari kelompok lain yang berbeda dengan 

gambar jaring-jaring kubus di papan tulis, ditunjukkan dan 

digambarkan di papan tulis 

5. Demikian seterusnya sampai diperoleh beberapa jaring-jaring 

kubus yang berbeda 

6. Selanjutnya, model balok diberikan kepada sembilan kelompok 

yang telah terbentuk 

7. Setiap kelompok diminta mengiris model balok tersebut sehingga 

terbentuk jaring-jaring balok 

8. Salah satu kelompok diminta menunjukkan dan menggambarkan 

hasil jaring-jaring balok yang diperoleh di papan tulis 

9. Hasil jaring-jaring balok dari kelompok lain yang berbeda dengan 

gambar jaring-jaring balok di papan tulis, ditunjukkan dan 

digambarkan di papan tulis 

10. Demikian seterusnya sampai diperoleh beberapa jaring-jaring 

balok yang berbeda 

 

  

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3 
Kelas Eksperimen 1 

(Pembelajaran dengan model CIRC berbantuan multimedia) 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 

Lampiran 31 
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Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 
balok   

Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
S. Standar Kompetensi 

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

T. Kompetensi Dasar 

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

U. Indikator 

5. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

6. Menghitung luas permukaan kubus dan balok 

7. Menentukan rumus volum kubus dan balok 

8. Menghitung volume kubus dan balok 

V. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok  

2. Peserta didik dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok 

3. Peserta didik dapat menemukan rumus volum kubus dan balok 

4. Peserta didik dapat menghitung volume kubus dan balok 

W. Materi Pelajaran 

Materi ajar meliputi: 
1. menemukan rumus luas Permukaan kubus 
2. menemukan rumus luas permukaan balok 
3. menghitung luas permukaan kubus 
4. menghitung luas permukaan balok 
3. menemukan rumus volum kubus 
3. menghitung volum kubus 
4. menemukan rumus volum balok 
3. menghitung volum balok 

X. Model Pembelajaran 

5. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

6. Model  :CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition). 

Y. Langkah-Langkah Pembelajaran 
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Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 menit 

 
G. Pendahuluan 

j. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

k. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk 

menghitung volum air dalam bak mandi. 

presensi 

 

60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
a. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan 

peserta didik mencari informasi yang luas mengenai 

materi kubus dan balok. 

b. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan 

peserta didik menemukan rumus luas permukaan, 

volum kubus dan balok dengan bantuan perangkat 

multimedia.  

c. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kontekstual kepada peserta didik.  

 
 

d. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi 

peserta didik agar terlibat dalam pembelajaran 

melalui kegiatan tanya jawab.  

e. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut, nanti peserta didik akan dibentuk 

kelompok untuk berdiskusi tentang luas dan volum 

kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

 

LCD 
dan 
proyekt
or 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berapa literkah air yang dapat dimasukkan ke dalam 
akuarium berukuran 100 cm x 70 cm  x 60 cm? 
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i. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

peserta didik untuk membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4- 5 orang. 

j. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru. 

k. Guru memanggil nama-nama peserta didik untuk 

berkumpul sesuai kelompoknya. 

l. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

setiap kelompok soal untuk dikerjakan secara 

berdiskusi. (Lampiran 1) 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan 
individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

l.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk salah 

satu teman untuk menjadi ketua kelompok. 

m. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi soal 

kepada setiap siswa dalam kelompok yang sudah 

terbentuk (lampiran 1) 

n. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

menganalisis dan menyelesaikan masalah yang 

telah disediakan (Lampiran 1). 

o. Guru berkeliling mengawasi proses diskusi 

kelompok dan membimbing baik secara individu 

atau kelompok dalam menyelesaikan soal. 

p. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil 

keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
c. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
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10 menit 

e. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai 

dengan jawaban dari kelompoknya 

f. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami 

oleh kelompok yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
c. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C. 

d. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
e. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya 

dan cara yang mereka gunakan dalam 

menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

tersebut. 

f. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 

menjelaskan kembali konsep luas dan volum kubus 

balok 

I. Kegiatan Penutup 

i. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( 
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Whole class units) 

j. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 

k. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya. 

l. Guru menutup pelajaran. 

 

Z. Media dan Sumber Belajar 

e. Media 

10. Papan tulis 

11. CD Pembelajaran  

12. Alat peraga kubus dan balok 

13. LCD proyektor 

14. Laptop 

f. Sumber Belajar 

3. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

AA. PENILAIAN 

5. Teknik                   : tes tertulis. 

6. Bentuk instrumen : uraian 
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Lampiran 1 
(Soal untuk didiskusikan) 

1. Sani ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. 
Kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm. Menurut Sani, 
Luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat pernak pernik tersebut adalah 864 
cm2. Menurutmu, benarkah pendapat Sani?Jelaskan alasanmu! 

2. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 55 cm. lebar 32 cm 
dan tinggi 40 cm. Berapakah volume air di dalam akuarium tersebut? 

 3. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm, 
dipotong-potong menjadi beberapa balok kecil yang sama besar seperti pada 
gambar berikut. Tentukan: 

 
a. ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok yang kecil, 
b. banyaknya balok yang kecil, 
c. volume balok yang kecil. 

 
Kunci Jawaban 

1. Diketahui : s = 12 cm 
 Ditanya : L = ? 
 Jawab : L = 6 s2 = 6 . 122 = 6.144 = 864 
 Luas karton yang dibutuhkan Sani adalah 864 cm2. Jadi, pendapat Sani benar. 
2. . Diketahui : p = 55 cm 
    l = 32 cm 
    t = 40 cm 
  Ditanya : V = ? 
 
  Jawab : V = p.l.t  
            = 55.32.40 
            = 70400 
 Jadi volum air akuarium tersebut adalah 70.400 cm3 
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3.  Diket: Balok dengan 
    p = 12 cm 
   l = 8 cm 
   t = 9 cm 
 Ditanya: a. Ukuran balok kecil=? 
    b. Volum balok kecil =? 
    c. banyak balok kecil=? 
 

Jawab: a. Balok kecil  
p = 12 : 3= 4 
l = 8 : 2 = 4 
t = 9 : 3 = 3 
Jadi balok kecil tersebut berukuran 4 cm x 4 cm x 3 cm 

b.Volum balok kecil 
V = p x l x t 

= 4 x 4 x 3 
= 48 

Jadi, volum balok kecil adalah 48 cm3 
c. Banyaknya balok kecil = 

kecilbalok  volum
besarbalok  Volum  

= 
48

9 x 8 x 12  

= 
48

864  

= 18 
Jadi, banyaknya balok kecil ada 18 buah 

 
 

Lampiran 2 
Soal 

1. Hasan mempunyai sebuah kotak kayu berbentuk kubus, panjang sisi kubus 20 
cm. Jika Hasan memotong-motong kubus tersebut menjadi beberapa kotak 
kecil berbentuk kubus dengan panjang sisi 4 cm, tentukan bamyaknya kotak 
kecil yang diperoleh Hasan! 

2. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm, kemudian rusuk tersebut diperkecil 
sebesar 

2
1 kali panjang rusuk semula. Berapa volum kubus setelah diperkecil? 

3. Intan ingin membuat akuarium berbentuk balok dengan volume 9 dm3. Ia 
menginginkan lebar akuarium tersebut 15 cm dengan panjang dua kali lebarnya 
dan kedalaman lima lebihnya dari ukuran lebar. 
a. Tentukan ukuran akuarium tersebut! 
b. Tentukan luas seluruh permukaan akuarium! 
 

Kunci Jawaban 
1. Diketahui: Kubus dengan s = 20 cm dipotong menjadi kubus kecil dengan         

s = 4 cm 
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Ditanya  : Banyak kubus kecil=? 
Jawab : Volum kubus besar = s3 

= 203 
= 8000 

Volum kubus besar = s3 
= 43 
= 64 

Banyak kubus kecil= 
kecil kubus volum
besar kubus Volum  

= 
64

8000  

= 125 
Jadi, banyaknya kotak kecil yang diperoleh Hasan adalah 125 kotak 
 

2. Diketahui : Kubus dengan s = 8 cm. 
Ditanya :  Volum kubus jika rusuknya diperkecil sebesar 

2
1 kali panjang rusuk 

semula=? 
Jawab :    panjang rusuk setelah diperkecil 

s = ½ x 8 = 4 
V baru = s3=43=64 

Jadi, volum kubus setelah rusuknya diperkecil ½ kali panjang rusuk semula 
adalah 64 cm3 

3. Diketahui : Akuarium berbentuk balok dengan 
V = 9 dm3= 9000 cm3 
l = 15 cm 
p = 2 x l 
t = l + 5 

Ditanya: a. Ukuran akuarium=? 
b. L permukaan=? 

Jawab : a. l = 15 cm 
p = 2 x l = 2 x 15 =30 cm 
t = l + 5 = 15+5 = 20 cm 
Jadi, ukuran akuarium tersebut adalah 30 cm x 15 cm x 20 cm 

b. L permukaan = 2 (p.l+p.t+l.t) 
= 2 (30.15+30.20+15.20) 
= 2.( 450 + 600 + 300 ) 
= 2. 1350 
= 2700 

Jadi, luas permukaan akuarium tersebut adalah 2700 cm2. 
 

 
 
 
 

Desain CD Pembelajaran 
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Tulisan “perhatikan jaring-jaring kubus di 

bawah ini” jika diklik akan menampilkan 

gambar jaring-jaring kubus 

 Gambar jaring-jaring kubus jika diklik akan 

memunculkan pertanyaan “ada berapakah 

bidang yang membatasi kubus?” dan 

jawaban “6” 

 Tulisan “6” jika diklik akan menampilkan 

pertanyaan “apakah bidang-bidang tersebut 

kongruen?” dan jawaban “ya” 

 Tulisan “ya” jika diklik akan menampilkan 

pertanyaan”apakah bidang-bidang tersebut 

memiliki luas yang sama?”dan jawaban “ya” 

 Tulisan “ya” jika diklik akan menampilkan 

pertanyaan”berapakah luas daerah persegi 

AEHD jika panjang sisinya adalah s?” dan 

jawaban “ L=s2” 

 Tulisan “ L=s2” jika diklik akan 

menampilkan tulisan “Jadi,luas permukaan 

kubus = luas jaring-jaring kubus = 6 s2 

dengan s merupakan panjang rusuk kubus” 

 

Gambar kubus satuan dan 

tulisan”kubus satuan” jika diklik 

akan memunculkan gambar kubus 

dengan panjang rusuk dua satuan 

dan tulisan”Berapakah banyaknya 

kubus satuan untuk membuat kubus 

di samping?” 

 tulisan”Berapakah banyaknya kubus 

satuan untuk membuat kubus di 

samping?” jika diklik akan 

memunculkan jawaban “ 8=2x2x2” 

 jawaban “ 8=2x2x2” jika diklik 

akan memunculkan gambar kubus 

dengan panjang rusuk tiga satuan 

dan tulisan”Berapakah banyaknya 

kubus satuan untuk membuat kubus 

di samping?” 

 tulisan”Berapakah banyaknya kubus 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 
Kelas Eksperimen 2 

(Pembelajaran dengan model CIRC berbantuan Kartu kubus balok) 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
Ä. Standar Kompetensi 

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

Ö. Kompetensi Dasar 

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

bagiannya. 

AA. Indikator 

9. Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 

10. Menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 

BB. Tujuan Pembelajaran 

3. Peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 

4. Peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 

CC. Materi Ajar 

Tulisan“ 64=4x4x4” jika diklik akan 

menampilkan tabel hubungan panjang 

rusuk dengan banyaknya kubus 

satuan 

 Jika tabel tersebut diklik akan 

menampilkan tulisan “Jadi, jika 

panjang rusuk kubus adalah r maka 

volum kubus adalah V= r x r x r” 

 Button “kembali”untuk kembali ke 

menu utama 

Lampiran 32 
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Materi kubus dan balok meliputi 
1. Pengertian Kubus dan balok 

2. Unsur-unsur kubus dan balok, seperti: 

a. Sisi/Bidang 
b. Rusuk 
c. Titik Sudut 
d. Diagonal Bidang 
e. Diagonal Ruang 
f. Bidang Diagonal 

3. Sifat-Sifat Kubus dan balok 

GG. Model Pembelajaran 

7. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

8. Model  : CIRC ( Cooperative Integrated Reading and 

Composition ).                                                                                                                          

EE. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 menit 

 
J. Pendahuluan 

l. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

m. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat berguna 

dalam kehidupan sehari-hari 

n. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik 

dengan menanyakan tentang rumus phytagoras, 

persegi, dan persegipanjang. 

presensi 

 

60 menit 
 
 
 
 
 
 
 

K. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
a. Guru menyampaikan materi secara singkat.  

b. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta 

didik mencari informasi yang luas mengenai materi 

kubus dan balok dengan menyebutkan benda-benda 
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di sekitar yang berbentuk kubus dan balok.  

c. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kontekstual kepada peserta didik.  

 
 

 
d. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi peserta 

didik agar terlibat dalam pembelajaran melalui 

kegiatan tanya jawab.  

e. Guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa 

untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, nanti 

peserta didik akan dibentuk kelompok untuk 

berdiskusi tentang unsur dan sifat kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

m. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi peserta 

didik untuk membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4- 5 orang. 

n. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru. 

o. Guru memanggil nama-nama peserta didik untuk 

berkumpul sesuai kelompoknya. 

p. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi setiap 

kelompok dengan kartu kubus balok untuk 

dimainkan sesuai dengan aturan mainnya (Lampiran 

3) 

q. Setelah selesai, guru meminta ketua kelompok 

mengumpulkan kembali kartu kubus balok. 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 
ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

q.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk salah satu 

teman untuk menjadi ketua kelompok. 

r. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi soal 

kepada setiap siswa dalam kelompok yang sudah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu 
kubus 
balok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah setiap diagonal ruang pada sebuah kubus 
sama panjang? 
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10 menit 

terbentuk (lampiran 1) 

s. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis 

dan menyelesaikan masalah yang telah disediakan 

(Lampiran 1). 

t. Guru berkeliling mengawasi proses diskusi kelompok 

dan membimbing baik secara individu atau kelompok 

dalam menyelesaikan soal. 

u. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil 

keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
d. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
g. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai dengan 

jawaban dari kelompoknya 

h. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami oleh 

kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
c. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C. 

d. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 
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yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
g. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya dan 

cara yang mereka gunakan dalam menyelesaikan soal 

penalaran dan komunikasi tersebut. 

h. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 

menjelaskan kembali konsep unsur dan sifat kubus 

balok 

L. Kegiatan Penutup 

m. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( Whole 

class units) 

n. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 

o. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya yaitu jaring-

jaring kubus dan balok 

p. Guru menutup pelajaran. 

 
 

FF. Media dan Sumber Belajar 

g. Media 

15. Papan tulis dan peralatan tulis 

16. 1 set kartu kubus balok 

h. Sumber Belajar 

4. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 
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JJ. PENILAIAN 

7. Teknik                   : tes tertulis. 

8. Bentuk instrumen : uraian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 2 
Soal 

 
2. Sebuah balok berukuran panjang 11 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah 

panjang salah satu diagonal ruangnya! 
3. Jika panjang rusuk sebuah kubus adalah r cm. Berapakah: 

a.  panjang diagonal bidangnya? 
b. panjang diagonal ruangnya? 

Kunci jawaban 
1. Diketahui: AE = 10 cm 

Diketahui Kubus ABCD.EFGH dengan panjang 
AE = 10 cm. 
Tentukan: 
a. Panjang diagonal bidang AC 
b. Panjang diagonal ruang AG 
c. Luas bidang diagonal ACGE 

1. 
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Ditanya: a. AC = … 
b. AG = … 
c. Luas bidang ACGE = . . . 

Jawab 
a. 

 
 

 
 
 

AC =   
=   
=  

Jadi, panjang AC =  cm 
b.  

 
 
 
 

c. 

 
 

10 cm 

10 cm 

Segitiga ABC siku-siku di B, maka:  
AC2 = AB2 + BC2  
Untuk menentukan panjang AB dan AC digunakan 
sifat-sifat kubus yang menyatakan bahwa setiap 
rusuk kubus sama panjang sehingga 
 AB = AC = AE = 10 cm  
diperoleh 
AC2 = AB2 + BC2  

= 102 + 102 
= 100 + 100 
= 200 

 

10 cm 
10 cm 

Segitiga ACG siku-siku di C, maka:  
AG2 = AC2 + CG2  

=  )2 + 102 
= 200 + 100 
=300 

AG =   
=   
=  
Jadi, panjang AG =  cm 

 

Bidang ACGE berbentuk persegi panjang 
sehingga: 
Luas ACGE = AC x CG 

=  x 10 
=  

Jadi luas bidang diagonal ACGE = =  cm2. 
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2.  

 
 
Diketahui : p = 11 cm 

l = 6 cm 
t = 4 cm 

Ditanya : panjang diagonal ruangnya=…? 
Jawab : Menurut sifatnya, balok mempunyai empat buah diagonal ruang yang 
sama panjang. Misalkan diagonal ruang dinyatakan dengan dr, maka: 
dr =  

=  
=  
=  
Jadi panjang diagonal rung balok tersebut adalah  cm. 

3.  

 
Diketahui panjang rusuk kubus = r cm.  
Ditanya : a. panjang diagonal bidang = . . . 

b.panjang diagonal ruang = . . . 
Jawab : a. Segitiga ABC siku-siku di B, maka:  

AC2 = AB2 + BC2  
= r2 + r2 
= 2r2 

AC =   
=   

panjang AC = cm 
Menurut sifatnya, setiap panjang diagonal bidang dari sebuah kubus 
adalah sama. Jadi, panjang diagonal bidang kubus jika diketahui 
panjang rusuknya r cm adalah cm. 

b. Segitiga ACG siku-siku di C, maka:  
AG2 = AC2 + CG2  

11 cm 

6 cm

4 cm

r cm 
r cm

r cm
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=  )2 + r2 
= 2r2+r2 
= 3 r2 

AG  =    
=   

 panjang AG =  cm 
Menurut sifatnya, setiap panjang diagonal ruang dari sebuah kubus 
adalah sama. Jadi, panjang diagonal ruang kubus jika diketahui panjang 
rusuknya r cm adalah cm 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lampiran 1 
Soal untuk didiskusikan 

1. Perhatikan bangun kubus PQRS.TUVW yang 
panjang rusuknya 2 cm pada gambar di samping! 
a. Sebutkan rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ 
2) UV 
3)  TP 

b. Sebutkan rusuk-rusuk yang tegak lurus 
dengan; 
1) PQ 
2) TU  
3) WV 

c. Berapakah panjang rusuk WS ? Jelaskan alasanmu! 
2. Sebuah batu bata mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 5 cm. 

a. Berbentuk apakah batu bata itu? 
b. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm? 
c. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm?  
d. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm? 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang EH = 5 cm. 
a. Berapakah panjang EB? 
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b. Berapakah panjang HB dan CE? 
c. Berbentuk apakah bangun ABCD, BCGF, dan ABFE? Tentukan luasnya! 
d. Tentukan pula luas sisi-sisi kubus yang lain! 
e. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban c dan d? 

 
 
 
 
 

Kunci jawaban 
 
1. Diketahui: kubus PQRS.TUVW dengan panjang 

rusuknya 2 cm. 
Ditanya : a. rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ 
2) UV 
3)  TP 

b. rusuk-rusuk yang tegak lurus dengan; 
1) PQ 
2) TU  
3) WV 

c. Berapa panjang rusuk WS ?Jelaskan alasanmu! 
Jawab : a. rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ adalah rusuk SR, WV, TU 
2) UV adalah rusuk TW, PS, QR 
3)  TP adalah rusuk UQ, VR, WS 

b. rusuk-rusuk yang tegak lurus dengan; 
1) PQ adalah rusuk TP, SP 
2) TU adalah rusuk PT, WT 
3) WV adalah rusuk TW, SW 

c. Panjang rusuk WS = 2 cm karena setiap rusuk kubus mempunyai 
panjang yang sama 

 
2. Diketahui : Sebuah batu bata mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm dan 

tinggi 5 cm. 
Ditanya: a. Berbentuk apakah batu bata itu?  

b. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm? 
c. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm?  
d. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm? 

 
Jawab :   a. Batu bata itu berbentuk balok 

b.Banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm = 1 pasang 
c. Banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm = 1 pasang  
d. Banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm = 1 pasang 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang EH = 5 cm. 
Ditanya : a. Panjang EB? 
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b. Panjang HB dan CE? 
c.Berbentuk apakah bangun ABCD, 

BCGF, dan ABFE? Tentukan luasnya! 
d. Luas sisi-sisi kubus yang lain? 
e. Simpulan dari jawaban c dan d? 

Jawab : a. EB, AB, dan AE membentuk segitiga 
siku-siku sehingga berlaku: 
EB2 = AB2 + AE2  
Untuk menentukan panjang AB dan AE digunakan sifat-sifat kubus 
yang menyatakan bahwa setiap rusuk kubus sama panjang sehingga 
 AB = AE = EH = 5 cm  
diperoleh 
EB2 = AB2 + AE2  

= 52 + 52  
= 25 + 25 
= 50 

EB  =  
=  
= 5  
Jadi, panjang EB adalah 5  cm 

b. HB, EB, dan EH membentuk segitiga siku-siku sehingga berlaku: 
HB2 = EB 2 + EH 2  

=  
= 50 + 25 
= 75 

HB   =  
=  
=  

Menurut sifat kubus : Diagonal ruang suatu kubus sama panjang, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa CE = HB =  cm. 

c. Bangun ABCD, BCGF, dan ABFE berbentuk persegi. 
 L ABCD = AB x BC 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ABCD adalah 25 cm2. 

L BCGF = BC x CG 
= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas BCGF adalah 25 cm2. 

L ABFE = AB x BF 
= 5 x 5 
= 25 
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Jadi, luas ABFE adalah 25 cm2. 

d. L ADHE = AD x DH 
= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ADHE adalah 25 cm2. 
L CDHG = CD x DH 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas CDHG adalah 25 cm2. 
L EFGH = EF x FG 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas EFGH adalah 25 cm2. 
e. Kesimpulan : setiap sisi kubus mempunyai luas daerah yang sama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 3 
Permainan Kartu kubus balok 

Satu set kartu kubus balok terdiri atas 18 kartu. Masing-masing kartu terbagi atas 

dua bagian. Setiap bagian berisi sebuah unsur kubus seperti rusuk, sisi, titik sudut, 
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diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. 18 kartu tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aturan main: 

1. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 pemain tergantung dari banyaknya anggota 

kelompok 

2. Setiap anggota kelompok duduk melingkar pada sebuah meja. 

3. Ketua kelompok merupakan pemain 1. Pemain 2 adalah anggota yang duduk di 

sebelah kanan pemain 1. Pemain 3 adalah anggota yang duduk di sebelah 

kanan pemain 2. Demikian seterusnya sampai pemain terakhir. 

ABCD 

H 

AB 

EFGH 

ABFE 

CF

AG 

CDHG

ACGE 

BCGF 

ADHE 

A

CD 

ADGF 

BG 

FG 

EH 

CE

BDHF 

DH

B 

AE 

AF 

DF

EG 

HB 

CDEF 

AC 

AH 

C

GA 

ABGH

EC 

F 

G 

BCHE
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4. Pemain 1 mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain secara 

merata sehingga setiap pemain mendapat kartu yang sama banyak 

5. Pemain 1 menurunkan sebuah kartu dari beberapa kartu yang dia punya. 

6. Selanjutnya, pemain 2 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya 

mempunyai unsur yang sama dengan kartu yang diturunkan oleh pemain 1. 

Kartu tersebut disusun mamanjang. 

Apabila pemain 2 tidak mempunyai kartu tersebut, permainan dilanjutkan oleh 

pemain 3. 

7. Pemain 3 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya mempunyai 

unsur yang sama dengan bagian kartu paling ujung. Apabila pemain 3 tidak 

mempunyai kartu tersebut, permainan dilanjutkan oleh pemain 4. 

8. Demikian seterusnya, sampai setiap pemain mendapat kesempatan bermain. 

Setelah itu, permainan kembali ke pemain 1. 

9. Permainan ini berakhir apabila seluruh kartu yang dipegang oleh setiap pemain 

habis. 

10. Pemain yang paling cepat  menghabiskan kartunya ditetapkan sebagai 

pemenang. 

 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2 

Kelas Eksperimen 2 
(Pembelajaran dengan model CIRC berbantuan kartu kubus balok) 

 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Lampiran 33 
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HH. Standar Kompetensi 

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

II. Kompetensi Dasar 

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

11. Membuat jaring-jaring kubus 

12. Membuat jaring-jaring balok 

KK. Tujuan Pembelajaran 

3. Peserta didik dapat membuat jaring-jaring kubus 

4. Peserta didik dapat membuat jaring-jaring balok  

LL. Materi Pelajaran 

Materi ajar meliputi: 
1. Pengertian Jaring-jaring Kubus dan Balok 
2. Membuat Jaring-jaring Kubus dan Balok 

PP. Model Pembelajaran 

9. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

10. Model  : CIRC ( Cooperative Integrated Reading and 

Composition ). 

NN. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 menit 

 

M. Pendahuluan 

o. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

p. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari misalnya 

untuk membuat kotak kado 

q. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik 

dengan menanyakan tentang rumus phytagoras, 

presensi 
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persegi, dan persegipanjang.

60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
a. Guru menyampaikan materi luas permukaan dan 

volum kubus balok secara singkat.  

b. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan 

peserta didik mencari informasi yang luas mengenai 

materi kubus dan balok dengan menyebutkan 

benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus dan 

balok. 

c. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kontekstual kepada peserta didik.  

 
 

 
d. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi 

peserta didik agar terlibat dalam pembelajaran 

melalui kegiatan tanya jawab.  

e. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut, nanti peserta didik akan dibentuk 

kelompok untuk berdiskusi tentang jaring-jaring 

kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

r. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

peserta didik untuk membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4- 5 orang. 

s. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru. 

t. Guru memanggil nama-nama peserta didik untuk 

berkumpul sesuai kelompoknya. 

u. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartu 
kubus 
balok 
 
 
 
 
 

Apakah setiap rangkaian persegi dan 
persegipanjang termasuk jaring-jaring kubus dan 
balok? 
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10 menit 

setiap kelompok dengan kartu kubus balok untuk 

dimainkan sesuai dengan aturan mainnya 

(Lampiran 3) 

v. Setelah selesai, guru meminta ketua kelompok 

mengumpulkan kembali kartu kubus balok. 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan 
individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

v.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk salah 

satu teman untuk menjadi ketua kelompok. 

w. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi soal 

kepada setiap siswa dalam kelompok yang sudah 

terbentuk (lampiran 1) 

x. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

menganalisis dan menyelesaikan masalah yang 

telah disediakan (Lampiran 1). 

y. Guru berkeliling mengawasi proses diskusi 

kelompok dan membimbing baik secara individu 

atau kelompok dalam menyelesaikan soal. 

z. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil 

keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
e. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
i. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai 
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dengan jawaban dari kelompoknya 

j. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami 

oleh kelompok yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
e. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C. 

f. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
i. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya 

dan cara yang mereka gunakan dalam 

menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

tersebut. 

j. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 

menjelaskan kembali konsep jaring-jaring kubus 

balok 

O. Kegiatan Penutup 

q. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( 

Whole class units) 

r. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 
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s. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya yaitu luas 

permukaan, volum kubus dan balok 

t. Guru menutup pelajaran. 

 

 
OO. Media dan Sumber Belajar 

i. Media 

17. Papan tulis 

18. 1 set kartu kubus balok 

19. Gunting/ cutter 

20. Penggaris 

j. Sumber Belajar 

5. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

 
SS. PENILAIAN 

9. Teknik                   : tes tertulis. 

10. Bentuk instrumen : uraian 
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Lampiran 1 
1. Buatlah jaring-jaring kubus yang rusuk-rusuknya diiris seperti gambar di 

bawah ini! 

 
2. Buatlah jaring-jaring balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, tinggi 3 cm! 

 
Kunci Jawaban 

1. Dari kubus yang rusuk-rusuknya diiris seperti gambar pada soal nomor 1 
akn diperoleh jaring-jaring seperti gambar di bawah ini: 

 
2. Diketahui : Balok dengan 

 p = 10 cm 
l = 6 cm 
t = 3 cm 

Ditanya: Gambarlah jaring-jaringnya! 
Jawab : Dari ukuran yang ditentukan akan terbuat jaring-jaring balok sesuai 
dengan gambar di bawah  
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Lampiran 2 
26. Di bawah ini adalah sebuah gambar jaring-jaring balok. 

 

10 cm 6 cm 

3 cm 



181 

 

Gambarlah 2 buah jaring-jaring balok yang berbeda dengan jaring-jaring di 

atas! 

27. Diketahui kubus ABCD.EFGH. 

a. Gambarlah kubus tersebut! 

b. Gambarlah jaring-jaring kubus serta berilah nama untuk setiap titik 

sudutnya bila kubus itu diiris sepanjang rusuk-rusuk: 

1) , , , , , , dan  
2) , , , , , , dan     

28. Gambarlah jaring-jaring balok dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, tinggi 2 cm! 

 
Kunci Jawaban 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    atau 
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atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan masih banyak alternatif jawaban benar 

 
2.a. 

 

 

 

 

b. 1) Jaring-jaring kubus yang terbentuk adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

atau 

 

 

 

A B F F E 

DG C H G

G H
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 2) Jaring-jaring kubus yang terbentuk adalah 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3. Diketahui : Balok dengan 

 p = 5 cm 
 l = 3 cm 
 t = 2 cm 

Ditanya: Gambarlah jaring-jaringnya! 
Jawab : Dari ukuran yang ditentukan akan terbuat jaring-jaring balok sesuai 
dengan gambar di bawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B

A B 

H G

A B 
C

D

E 

F 

F 

E 

H G

5 cm 

3 cm 

2 cm 
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Lampiran 3 
(Permainan Kartu kubus balok) 
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Satu set kartu kubus balok terdiri atas 12 kartu. Masing-masing kartu terbagi atas 

dua bagian. Setiap bagian berisi gambar rangkaian persegi yang merupakan 

jaring-jaring kubus dan bukan jaring-jaring kubus serta gambar rangkaian persegi 

yang merupakan jaring-jaring kubus dan bukan jaring-jaring balok. 

Aturan main: 

1. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 pemain tergantung dari banyaknya anggota 

kelompok 

2. Setiap anggota kelompok duduk melingkar pada sebuah meja. 

3. Ketua kelompok merupakan pemain 1. Pemain 2 adalah anggota yang duduk di 

sebelah kanan pemain 1. Pemain 3 adalah anggota yang duduk di sebelah 

kanan pemain 2. Demikian seterusnya sampai pemain terakhir. 

4. Pemain 1 mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain secara 

merata sehingga setiap pemain mendapat kartu yang sama banyak 

5. Pemain 1 menurunkan sebuah kartu dari beberapa kartu yang dia punya. 
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6. Selanjutnya, pemain 2 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya 

mempunyai unsur yang sama dengan kartu yang diturunkan oleh pemain 1. 

Kartu tersebut disusun mamanjang. 

Apabila pemain 2 tidak mempunyai kartu tersebut, permainan dilanjutkan oleh 

pemain 3. 

7. Pemain 3 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya mempunyai 

unsur yang sama dengan bagian kartu paling ujung. Apabila pemain 3 tidak 

mempunyai kartu tersebut, permainan dilanjutkan oleh pemain 4. 

8. Demikian seterusnya, sampai setiap pemain mendapat kesempatan bermain. 

Setelah itu, permainan kembali ke pemain 1. 

9. Permainan ini berakhir apabila seluruh kartu yang dipegang oleh setiap pemain 

habis. 

10. Pemain yang paling cepat  menghabiskan kartunya ditetapkan sebagai 

pemenang. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3 
Kelas Eksperimen 2 

(Pembelajaran dengan model CIRC berbantuan Kartu kubus balok) 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
QQ. Standar Kompetensi 

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

Lampiran 34 
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RR. Kompetensi Dasar 

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

13. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

14. Menghitung luas permukaan kubus dan balok 

15. Menemukan rumus volum kubus dan balok  

16. Menghitung volum kubus dan balok  

TT. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

2. Peserta didik dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok  

3. Peserta didik dapat menemukan rumus volum kubus dan balok 

4. Peserta didik dapat menghitung volum kubus dan balok 

UU. Materi Pelajaran 

Materi ajar meliputi: 
1. menemukan rumus luas Permukaan kubus 
2. menemukan rumus luas permukaan balok 
3. menghitung luas permukaan kubus 
4. menghitung luas permukaan balok 
3. menemukan rumus volum kubus 
3. menghitung volum kubus 
4. menemukan rumus volum balok 
3. menghitung volum balok 

YY. Model Pembelajaran 

11. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

12. Model  : CIRC ( Cooperative Integrated Reading and 

Composition ).                                                                                                                         

WW. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 
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10 menit 

 
P. Pendahuluan 

r. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

s. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat berguna 

dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk 

menghitung volum air dalam bak mandi. 

presensi 

 

60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
f. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta 

didik mencari informasi yang luas mengenai materi 

kubus dan balok. 

g. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta 

didik menemukan rumus luas permukaan, volum 

kubus dan balok.  

a. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kontekstual kepada peserta didik.  

 
 
 

b. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi peserta 

didik agar terlibat dalam pembelajaran melalui 

kegiatan tanya jawab.  

c. Guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa 

untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, nanti 

peserta didik akan dibentuk kelompok untuk 

berdiskusi tentang luas permukaan dan volum kubus 

balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

w. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi peserta 

didik untuk membentuk kelompok yang 

 

Kartu 
kubus 
balok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berapa literkah air yang dapat dimasukkan ke 
dalam akuarium berukuran 100 cm x 70 cm  x 60 
cm? 
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beranggotakan 4- 5 orang. 

x. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru. 

y. Guru memanggil nama-nama peserta didik untuk 

berkumpul sesuai kelompoknya. 

z. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi setiap 

kelompok dengan kartu kubus balok untuk dimainkan 

sesuai dengan aturan mainnya (Lampiran 3) 

aa. Setelah selesai, guru meminta ketua kelompok 

mengumpulkan kembali kartu kubus balok. 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 
ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

aa.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk salah satu 

teman untuk menjadi ketua kelompok. 

bb. Melalui kegiatan elaborasi, guru 

memfasilitasi soal kepada setiap siswa dalam 

kelompok yang sudah terbentuk (lampiran 1) 

cc. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menganalisis 

dan menyelesaikan masalah yang telah disediakan 

(Lampiran 1). 

dd. Guru berkeliling mengawasi proses 

diskusi kelompok dan membimbing baik secara 

individu atau kelompok dalam menyelesaikan soal. 

ee. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil 

keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
f. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
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10 menit 

k. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai dengan 

jawaban dari kelompoknya 

l. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami oleh 

kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
g. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C. 

h. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
k. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya dan 

cara yang mereka gunakan dalam menyelesaikan soal 

penalaran dan komunikasi tersebut. 

l. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 

menjelaskan kembali konsep luas permukaan dan 

volum kubus balok 

R. Kegiatan Penutup 

u. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( Whole 

class units) 
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v. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 

w. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya 

x. Guru menutup pelajaran. 

 
 

XX. Media dan Sumber Belajar 

k. Media 

21. Papan tulis 

22. 1 set kartu kubus balok 

23. Alat tulis 

l. Sumber Belajar 

6. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

BBB. PENILAIAN 

11. Teknik                   : tes tertulis. 

12. Bentuk instrumen : uraian 
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Lampiran 1 

(Soal untuk didiskusikan) 
1. Sani ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. 

Kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm. Menurut Sani, 
Luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat pernak pernik tersebut adalah 864 
cm2. Menurutmu, benarkah pendapat Sani?Jelaskan alasanmu! 

2. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 55 cm. lebar 32 cm 
dan tinggi 40 cm. Berapakah volume air di dalam akuarium tersebut? 

 3. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm, 
dipotong-potong menjadi beberapa balok kecil yang sama besar seperti pada 
gambar berikut. Tentukan: 

 
a. ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok yang kecil, 
b. banyaknya balok yang kecil, 
c. volume balok yang kecil. 

 
Kunci Jawaban 

1. Diketahui : s = 12 cm 
 Ditanya : L = ? 
 Jawab : L = 6 s2 = 6 . 122 = 6.144 = 864 
 Luas karton yang dibutuhkan Sani adalah 864 cm2. Jadi, pendapat Sani benar. 
2. . Diketahui : p = 55 cm 
    l = 32 cm 
    t = 40 cm 
  Ditanya : V = ? 
 
  Jawab : V = p.l.t  
            = 55.32.40 
            = 70400 
 Jadi volum air akuarium tersebut adalah 70.400 cm3 
3.  Diket: Balok dengan 
    p = 12 cm 
   l = 8 cm 
   t = 9 cm 
 Ditanya: a. Ukuran balok kecil=? 
    b. Volum balok kecil =? 
    c. banyak balok kecil=? 
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Jawab: a. Balok kecil  

p = 12 : 3= 4 
l = 8 : 2 = 4 
t = 9 : 3 = 3 
Jadi balok kecil tersebut berukuran 4 cm x 4 cm x 3 cm 

b.Volum balok kecil 
V = p x l x t 

= 4 x 4 x 3 
= 48 

Jadi, volum balok kecil adalah 48 cm3 
c. Banyaknya balok kecil = 

kecilbalok  volum
besarbalok  Volum  

= 
48

9 x 8 x 12  

= 
48

864  

= 18 
Jadi, banyaknya balok kecil ada 18 buah 

Lampiran 2 
Soal 

1. Hasan mempunyai sebuah kotak kayu berbentuk kubus, panjang sisi kubus 20 
cm. Jika Hasan memotong-motong kubus tersebut menjadi beberapa kotak 
kecil berbentuk kubus dengan panjang sisi 4 cm, tentukan bamyaknya kotak 
kecil yang diperoleh Hasan! 

2. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm, kemudian rusuk tersebut diperkecil 
sebesar 

2
1 kali panjang rusuk semula. Berapa volum kubus setelah diperkecil? 

3. Intan ingin membuat akuarium berbentuk balok dengan volume 9 dm3. Ia 
menginginkan lebar akuarium tersebut 15 cm dengan panjang dua kali lebarnya 
dan kedalaman lima lebihnya dari ukuran lebar. 
a. Tentukan ukuran akuarium tersebut! 
b. Tentukan luas seluruh permukaan akuarium! 
 

Kunci Jawaban 
1. Diketahui: Kubus dengan s = 20 cm dipotong menjadi kubus kecil dengan         

s = 4 cm 
Ditanya  : Banyak kubus kecil=? 
Jawab : Volum kubus besar = s3 

= 203 
= 8000 

Volum kubus besar = s3 
= 43 
= 64 

Banyak kubus kecil= 
kecil kubus volum
besar kubus Volum  
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= 
64

8000  

= 125 
Jadi, banyaknya kotak kecil yang diperoleh Hasan adalah 125 kotak 

2. Diketahui : Kubus dengan s = 8 cm. 
Ditanya :  Volum kubus jika rusuknya diperkecil sebesar 

2
1 kali panjang rusuk 

semula=? 
Jawab :    panjang rusuk setelah diperkecil 

s = ½ x 8 = 4 
V baru = s3=43=64 

Jadi, volum kubus setelah rusuknya diperkecil ½ kali panjang rusuk semula 
adalah 64 cm3 

3. Diketahui : Akuarium berbentuk balok dengan 
V = 9 dm3= 9000 cm3 
l = 15 cm 
p = 2 x l 
t = l + 5 

Ditanya: a. Ukuran akuarium=? 
b. L permukaan=? 

Jawab : a. l = 15 cm 
p = 2 x l = 2 x 15 =30 cm 
t = l + 5 = 15+5 = 20 cm 
Jadi, ukuran akuarium tersebut adalah 30 cm x 15 cm x 20 cm 

b. L permukaan = 2 (p.l+p.t+l.t) 
= 2 (30.15+30.20+15.20) 
= 2.( 450 + 600 + 300 ) 
= 2. 1350 
= 2700 

Jadi, luas permukaan akuarium tersebut adalah 2700 cm2. 
 
 
 
 
 

Lampiran 3 
(Permainan Kartu kubus balok) 

Satu set kartu kubus balok terdiri atas 12 kartu. Masing-masing kartu terbagi atas 

dua bagian. Setiap bagian berisi panjang rusuk, diagonal ruang, jumlah seluruh 

rusuk, Luas permukaan, Luas alas, dan volum kubus berisi panjang rusuk, 

diagonal ruang, jumlah seluruh rusuk, luas permukaan, luas alas, dan volum 

balok. 
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Aturan main: 

1. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 pemain tergantung dari banyaknya anggota 

kelompok 

2. Setiap anggota kelompok duduk melingkar pada sebuah meja. 

3. Ketua kelompok merupakan pemain 1. Pemain 2 adalah anggota yang duduk di 

sebelah kanan pemain 1. Pemain 3 adalah anggota yang duduk di sebelah 

kanan pemain 2. Demikian seterusnya sampai pemain terakhir. 

 
Kubus 

s = 5 cm 

Luas permukaan = 
78 cm2 

 
Kubus 

s = 7 cm 

Diagonal ruang = 
5 3 cm 

 

Balok 
p=4cm,l=4 cm, 

t=2cm 

Jumlah semua 
rusuk = 60 cm 

 

Balok 
p=5cm,l=3 cm, 

t=3cm 

Luas permukaan = 
150 cm2 

 

 
Diagonal ruang = 

7 3 cm 
 

Jumlah semua 
rusuk = 40 cm 

 

 
Diagonal ruang =  

6 cm 
 

Jumlah semua 
rusuk = 84 cm 

 

 
Diagonal ruang = 

43 cm 
 

Luas permukaan = 
294 cm2 

 

 
Jumlah semua 
rusuk = 44 cm 

 

Luas permukaan = 
64 cm2 

 

 
Volum =  
125 cm3 

 

Luas alas = 
15 cm2 

 

 
Volum =  
343 cm3 

 

Luas alas = 
16 cm2 

 

 
Volum =  
32 cm3 

 

Luas alas = 
49 cm2 

 

 
Volum =  
45 cm3 

 

Luas alas = 
25 cm2 
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4. Pemain 1 mengocok kartu dan membagikannya kepada pemain lain secara 

merata sehingga setiap pemain mendapat kartu yang sama banyak 

5. Pemain 1 menurunkan sebuah kartu dari beberapa kartu yang dia punya. 

6. Selanjutnya, pemain 2 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya 

mempunyai unsur yang sama dengan kartu yang diturunkan oleh pemain 1. 

Kartu tersebut disusun mamanjang. 

Apabila pemain 2 tidak mempunyai kartu tersebut, permainan dilanjutkan oleh 

pemain 3. 

7. Pemain 3 menurunkan sebuah kartu yang salah satu bagiannya berhubungan 

dengan bagian kartu paling ujung. Apabila pemain 3 tidak mempunyai kartu 

tersebut, permainan dilanjutkan oleh pemain 4. 

8. Demikian seterusnya, sampai setiap pemain mendapat kesempatan bermain. 

Setelah itu, permainan kembali ke pemain 1. 

9. Permainan ini berakhir apabila seluruh kartu yang dipegang oleh setiap pemain 

habis. Pemain yang paling cepat  menghabiskan kartunya ditetapkan sebagai 

pemenang. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 1 
Kelas Kontrol 

(Pembelajaran dengan model CIRC) 
Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
ZZ. Standar Kompetensi 

Lampiran 35 
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5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-
bagiannya,serta menentukan ukurannya 

ÅÅ. Kompetensi Dasar 

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

bagiannya. 

ÄÄ. Indikator 

17. Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 

18. Menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 

ÖÖ. Tujuan Pembelajaran 

5. Peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok 

6. Peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat kubus dan balok 

AAA. Materi Ajar 

Materi kubus dan balok meliputi 
4. Pengertian Kubus dan balok 

5. Unsur-unsur kubus dan balok, seperti: 

a. Sisi/Bidang 
b. Rusuk 
c. Titik Sudut 
d. Diagonal Bidang 
e. Diagonal Ruang 
f. Bidang Diagonal 

6. Sifat-Sifat Kubus dan balok 

HHH. Model Pembelajaran 

13. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

14. Model  : CIRC ( Cooperative Integrated Reading and 

Composition ). 

CCC. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 menit 

 

S. Pendahuluan 

t. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

u. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

presensi 
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bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari 

v. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik 

dengan menanyakan tentang rumus phytagoras, 

persegi, dan persegipanjang. 

60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
g. Guru menerangkan materi singkat dengan bantuan. 

h. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan 

peserta didik mencari informasi yang luas mengenai 

materi kubus dan balok dengan menyebutkan 

benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus dan 

balok.  

i. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kontekstual kepada peserta didik.  

 
 
 
 

w. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi 

peserta didik agar terlibat dalam pembelajaran 

melalui kegiatan tanya jawab.  

x. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut, nanti peserta didik akan dibentuk 

kelompok untuk berdiskusi tentang unsur dan sifat 

kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

bb. Dalam kegiatan elaborasi, guru 

memfasilitasi peserta didik untuk membentuk 

kelompok yang beranggotakan 4- 5 orang. 

cc. Pembentukan kelompok ditentukan oleh guru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah setiap diagonal ruang pada sebuah kubus 
sama panjang? 
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dd. Guru memanggil nama-nama peserta 

didik untuk berkumpul sesuai kelompoknya. 

ee. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

setiap kelompok soal untuk dikerjakan secara 

berdiskusi. (Lampiran 1) 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan 
individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

ff.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk salah 

satu teman untuk menjadi ketua kelompok. 

gg. Melalui kegiatan elaborasi, guru 

memfasilitasi soal kepada setiap siswa dalam 

kelompok yang sudah terbentuk (lampiran 1) 

hh. Dalam kegiatan elaborasi, guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah 

yang telah disediakan (Lampiran 1). 

ii. Guru berkeliling mengawasi proses diskusi 

kelompok dan membimbing baik secara individu 

atau kelompok dalam menyelesaikan soal. 

jj. Guru meminta ketua kelompok melaporkan hasil 

keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
g. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
m. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai 
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10 menit 

dengan jawaban dari kelompoknya 

n. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami 

oleh kelompok yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
e. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C. 

f. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
m. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya 

dan cara yang mereka gunakan dalam 

menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

tersebut. 

n. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 

menjelaskan kembali konsep unsur dan sifat kubus 

balok 

U. Kegiatan Penutup 

y. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( 

Whole class units) 

z. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 
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aa. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya yaitu jaring-

jaring kubus dan balok 

bb. Guru menutup pelajaran. 

 

DDD. Media dan Sumber Belajar 

m. Media 

24. Papan tulis dan peralatan tulis 

n. Sumber Belajar 

7. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

 
KKK. PENILAIAN 

13. Teknik                   : tes tertulis. 

14. Bentuk instrumen : uraian 
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Lampiran 2 
Soal 

 
2. Sebuah balok berukuran panjang 11 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Hitunglah 

panjang salah satu diagonal ruangnya! 
3. Jika panjang rusuk sebuah kubus adalah r cm. Berapakah: 

a.  panjang diagonal bidangnya? 
b. panjang diagonal ruangnya? 

Kunci jawaban 
1. Diketahui: AE = 10 cm 

Ditanya: a. AC = … 
b. AG = … 
c. Luas bidang ACGE = . . . 

Jawab 
a. 

 
 

 
 
 
 

AC =   
=   
=  

Jadi, panjang AC =  cm 
b.  

Diketahui Kubus ABCD.EFGH dengan panjang 
AE = 10 cm. 
Tentukan: 
a. Panjang diagonal bidang AC 
b. Panjang diagonal ruang AG 
c. Luas bidang diagonal ACGE 

1. 

10 cm 

10 cm 

Segitiga ABC siku-siku di B, maka:  
AC2 = AB2 + BC2  
Untuk menentukan panjang AB dan AC digunakan 
sifat-sifat kubus yang menyatakan bahwa setiap 
rusuk kubus sama panjang sehingga 
 AB = AC = AE = 10 cm  
diperoleh 
AC2 = AB2 + BC2  

= 102 + 102 
= 100 + 100 
= 200 

 

Segitiga ACG siku-siku di C, maka:  
AG2 = AC2 + CG2  

=  )2 + 102 
= 200 + 100 
=300 

AG =   
=   
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c. 

 
 
2.  

 
Diketahui : p = 11 cm 

l = 6 cm 
t = 4 cm 

Ditanya : panjang diagonal ruangnya=…? 
Jawab : Menurut sifatnya, balok mempunyai empat buah diagonal ruang yang 
sama panjang. Misalkan diagonal ruang dinyatakan dengan dr, maka: 
dr =  

=  
=  
=  
Jadi panjang diagonal rung balok tersebut adalah  cm. 

3.  

10 cm 
10 cm 

Bidang ACGE berbentuk persegi panjang 
sehingga: 
Luas ACGE = AC x CG 

=  x 10 
=  

Jadi luas bidang diagonal ACGE = =  cm2. 
 

11 cm 

6 cm

4 cm
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Diketahui panjang rusuk kubus = r cm.  
Ditanya : a. panjang diagonal bidang = . . . 

b.panjang diagonal ruang = . . . 
Jawab : a. Segitiga ABC siku-siku di B, maka:  

AC2 = AB2 + BC2  
= r2 + r2 
= 2r2 

AC =   
=   

panjang AC = cm 
Menurut sifatnya, setiap panjang diagonal bidang dari sebuah kubus 
adalah sama. Jadi, panjang diagonal bidang kubus jika diketahui 
panjang rusuknya r cm adalah cm. 

b. Segitiga ACG siku-siku di C, maka:  
AG2 = AC2 + CG2  

=  )2 + r2 
= 2r2+r2 
= 3 r2 

AG  =    
=   

 panjang AG =  cm 
Menurut sifatnya, setiap panjang diagonal ruang dari sebuah kubus 
adalah sama. Jadi, panjang diagonal ruang kubus jika diketahui panjang 
rusuknya r cm adalah cm 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 1 

r cm 
r cm

r cm



205 

 

Soal untuk didiskusikan 
1. Perhatikan bangun kubus PQRS.TUVW yang 

panjang rusuknya 2 cm pada gambar di samping! 
a. Sebutkan rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ 
2) UV 
3)  TP 

b. Sebutkan rusuk-rusuk yang tegak lurus 
dengan; 
1) PQ 
2) TU  
3) WV 

c. Berapakah panjang rusuk WS ? Jelaskan alasanmu! 
2. Sebuah batu bata mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm dan tinggi 5 cm. 

a. Berbentuk apakah batu bata itu? 
b. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm? 
c. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm?  
d. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm? 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang EH = 5 cm. 
a. Berapakah panjang EB? 
b. Berapakah panjang HB dan CE? 
c. Berbentuk apakah bangun ABCD, BCGF, dan ABFE? Tentukan luasnya! 
d. Tentukan pula luas sisi-sisi kubus yang lain! 
e. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban c dan d? 

 
 
 
 
 

Kunci jawaban 
1. Diketahui: kubus PQRS.TUVW dengan panjang 

rusuknya 2 cm. 
Ditanya : a. rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ 
2) UV 
3)  TP 

b. rusuk-rusuk yang tegak lurus dengan; 
1) PQ 
2) TU  
3) WV 

c. Berapa panjang rusuk WS ?Jelaskan alasanmu! 
Jawab : a. rusuk-rusuk yang sejajar dengan ; 

1) PQ adalah rusuk SR, WV, TU 
2) UV adalah rusuk TW, PS, QR 
3)  TP adalah rusuk UQ, VR, WS 

b. rusuk-rusuk yang tegak lurus dengan; 
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1) PQ adalah rusuk TP, SP 
2) TU adalah rusuk PT, WT 
3) WV adalah rusuk TW, SW 

c. Panjang rusuk WS = 2 cm karena setiap rusuk kubus mempunyai 
panjang yang sama 

2. Diketahui : Sebuah batu bata mempunyai panjang 20 cm, lebar 10 cm dan 
tinggi 5 cm. 
Ditanya: a. Berbentuk apakah batu bata itu?  

b. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm? 
c. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm?  
d. Berapakah banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm? 

Jawab :   a. Batu bata itu berbentuk balok 
b.Banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 10 cm = 1 pasang 
c. Banyaknya sisi yang berukuran 20 cm x 5 cm = 1 pasang  
d. Banyaknya sisi yang berukuran 10 cm x 5 cm = 1 pasang 

3. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang EH = 5 cm. 
Ditanya : a. Panjang EB? 

b. Panjang HB dan CE? 
c.Berbentuk apakah bangun ABCD, 

BCGF, dan ABFE? Tentukan luasnya! 
d. Luas sisi-sisi kubus yang lain? 
e. Simpulan dari jawaban c dan d? 

Jawab : a. EB, AB, dan AE membentuk segitiga 
siku-siku sehingga berlaku: 
EB2 = AB2 + AE2  
Untuk menentukan panjang AB dan AE digunakan sifat-sifat kubus 
yang menyatakan bahwa setiap rusuk kubus sama panjang sehingga 
 AB = AE = EH = 5 cm  
diperoleh 
EB2 = AB2 + AE2  

= 52 + 52  
= 25 + 25 
= 50 

EB  =  
=  
= 5  
Jadi, panjang EB adalah 5  cm 

b. HB, EB, dan EH membentuk segitiga siku-siku sehingga berlaku: 
HB2 = EB 2 + EH 2  

=  
= 50 + 25 
= 75 

HB   =  
=  
=  
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Menurut sifat kubus : Diagonal ruang suatu kubus sama panjang, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa CE = HB =  cm. 

c. Bangun ABCD, BCGF, dan ABFE berbentuk persegi. 
 L ABCD = AB x BC 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ABCD adalah 25 cm2. 
L BCGF = BC x CG 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas BCGF adalah 25 cm2. 
L ABFE = AB x BF 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ABFE adalah 25 cm2. 
d. L ADHE = AD x DH 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas ADHE adalah 25 cm2. 
L CDHG = CD x DH 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas CDHG adalah 25 cm2. 
L EFGH = EF x FG 

= 5 x 5 
= 25 

Jadi, luas EFGH adalah 25 cm2. 
e. Kesimpulan : setiap sisi kubus mempunyai luas daerah yang sama 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 2 
KELAS KONTROL 

(Pembelajaran dengan model CIRC) 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
FFF. Standar Kompetensi 

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

GGG. Kompetensi Dasar 

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

Lampiran 36 
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HHH. Indikator 

19. Membuat jaring-jaring kubus 

20. Membuat jaring-jaring balok 

III. Tujuan Pembelajaran 

5. Peserta didik mampu membuat jaring-jaring kubus 

6. Peserta didik mampu membuat jaring-jaring balok  

JJJ. Materi Pelajaran 

Materi ajar meliputi: 
1. Pengertian Jaring-jaring Kubus dan Balok 
2. Membuat Jaring-jaring Kubus dan Balok 

QQQ. Model Pembelajaran 

15. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

16. Model  : CIRC ( Cooperative Integrated Reading and 

Composition ). 

LLL. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 menit 

 

V. Pendahuluan 

y. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar peserta 

didik siap menerima pelajaran dengan cara meminta 

peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

z. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik 

bahwa materi yang akan dipelajari ini sangat 

berguna dalam kehidupan sehari-hari misalnya 

untuk membuat kotak kado 

å. Guru memberikan apersepsi kepada peserta didik 

dengan menanyakan tentang rumus phytagoras, 

persegi, dan persegipanjang. 

presensi 
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60 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
j. Guru menerangkan materi singkat dengan bantuan 

perangkat multimedia 

k. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan 

peserta didik mencari informasi yang luas mengenai 

materi kubus dan balok dengan menyebutkan 

benda-benda di sekitar yang berbentuk kubus dan 

balok.  

l. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kontekstual kepada peserta didik.  

 
 
 

bb. Dalam kegiatan eksplorasi, guru 

memotivasi peserta didik agar terlibat dalam 

pembelajaran melalui kegiatan tanya jawab.  

cc. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah 

tersebut, nanti peserta didik akan dibentuk 

kelompok untuk berdiskusi tentang jaring-jaring 

kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-
kelompok belajar (Teams) 

ff. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

peserta didik untuk membentuk kelompok yang 

beranggotakan 4- 5 orang. 

gg. Pembentukan kelompok ditentukan 

oleh guru. 

hh. Guru memanggil nama-nama peserta 

didik untuk berkumpul sesuai kelompoknya. 

ii. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

setiap kelompok soal untuk dikerjakan secara 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apakah setiap rangkaian persegi dan 
persegipanjang termasuk jaring-jaring kubus dan 
balok? 
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10 menit 

berdiskusi. (Lampiran 1) 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan 
individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan 
kelompoknya (Student creative) 

kk.  Guru meminta setiap kelompok 

menunjuk salah satu teman untuk menjadi ketua 

kelompok. 

ll. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi 

model kubus dan balok untuk diiris menjadi sebuah 

jaring-jaring kubus dan balok 

mm. Melalui kegiatan elaborasi, guru 

memfasilitasi soal kepada siswa dalam setiap 

kelompok yang sudah terbentuk (lampiran 1) 

nn. Dalam kegiatan elaborasi, guru 

memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah 

yang telah disediakan (Lampiran 1). 

oo. Guru berkeliling mengawasi proses 

diskusi kelompok dan membimbing baik secara 

individu atau kelompok dalam menyelesaikan soal. 

pp. Guru meminta ketua kelompok 

melaporkan hasil keberhasilan kelompoknya atau 

hambatan yang dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
h. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan 

kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

menyajikan hasil karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
o. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai 
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dengan jawaban dari kelompoknya 

p. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi 

kesempatan kepada kelompok lain untuk membantu 

memberikan solusi atas hambatan yang dialami 

oleh kelompok yang telah mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok 
(Team scorer and recognition) 
g. Bagi kelompok yang pertama maju 

mempresentasikan mendapatkan poin A, kelompok 

selanjutnya poin B, dan bagi kelompok yang lain C. 

h. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok 

yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang 

dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan 

tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
o. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing 

peserta didik untuk mengevaluasi hasil karyanya 

dan cara yang mereka gunakan dalam 

menyelesaikan soal penalaran dan komunikasi 

tersebut. 

p. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran 

dan komunikasi oleh peserta didik dengan 

menjelaskan kembali konsep jaring-jaring kubus 

balok 

X. Kegiatan Penutup 

cc. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru 

memberikan materi singkat atau rangkuman ( 

Whole class units) 

dd. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal 

terlampir pada lampiran 2. 



212 

 

ee. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari 

materi yang akan dipelajari berikutnya yaitu luas 

permukaan, volum kubus dan balok 

ff. Guru menutup pelajaran. 

 
MMM. Media dan Sumber Belajar 

o. Media 

25. Papan tulis 

26. Penggaris 

 
p. Sumber Belajar 

8. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

TTT. PENILAIAN 

15. Teknik                   : tes tertulis. 

16. Bentuk instrumen : uraian 
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Lampiran 1 
Soal 

1. Buatlah jaring-jaring kubus yang rusuk-rusuknya diiris seperti gambar di 
bawah ini! 

 
1. Buatlah jaring-jaring balok dengan panjang 10 cm, lebar 6 cm, tinggi 3 

cm! 

 
Kunci Jawaban 

1. Dari kubus yang rusuk-rusuknya diiris seperti gambar pada soal nomor 1 
akn diperoleh jaring-jaring seperti gambar di bawah ini: 

 
2. Diketahui : Balok dengan 

 p = 10 cm 
l = 6 cm 
t = 3 cm 

Ditanya: Gambarlah jaring-jaringnya! 
Jawab : Dari ukuran yang ditentukan akan terbuat jaring-jaring balok sesuai 
dengan gambar di bawah 



214 

 

ini

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lampiran 2 
29. Di bawah ini adalah sebuah gambar jaring-jaring balok. 
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Gambarlah 2 buah jaring-jaring balok yang berbeda dengan jaring-jaring di 

atas! 

30. Diketahui kubus ABCD.EFGH. 

a. Gambarlah kubus tersebut! 

b. Gambarlah jaring-jaring kubus serta berilah nama untuk setiap titik 

sudutnya bila kubus itu diiris sepanjang rusuk-rusuk: 

1) , , , , , , dan  
2) , , , , , , dan     

31. Gambarlah jaring-jaring balok dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm, tinggi 2 cm! 

 
Kunci Jawaban 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

atau 
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                    atau 

 

 

 

 

 

 

 

atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dan masih banyak alternatif jawaban benar 

 
2.a. 

 

 

 

 

atau 
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b. 1) Jaring-jaring kubus yang terbentuk adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Jaring-jaring kubus yang terbentuk adalah 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Diketahui : Balok dengan 
 p = 5 cm 
 l = 3 cm 
 t = 2 cm 

Ditanya: Gambarlah jaring-jaringnya! 

A B F F E 

DG C H G

E F 

G H

A B

A B 

H G

A B 
C

D

E 

F 

F 

E 

H G
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Jawab : Dari ukuran yang ditentukan akan terbuat jaring-jaring balok sesuai 
dengan gambar di bawah ini 
 
 
 
 
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3 
Kelas Kontrol 

(Pembelajaran dengan model CIRC) 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Materi Pokok   : Kubus dan Balok 
Sub Materi Pokok : Unsur-unsur serta sifat kubus dan 

balok   
Kelas/Semester  : VIII/2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

 
OOO. Standar Kompetensi 

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

PPP. Kompetensi Dasar 

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

21. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

22. Menghitung luas permukaan kubus dan balok 

23. Menemukan rumus volum kubus dan balok  

24. Menghitung volum kubus dan balok  

RRR. Tujuan Pembelajaran 

5. Peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

6. Peserta didik dapat menghitung luas permukaan kubus dan balok  

7. Peserta didik dapat menemukan rumus volum kubus dan balok 

8. Peserta didik dapat menghitung volum kubus dan balok 

SSS. Materi Pelajaran 

Materi ajar meliputi: 
1. menemukan rumus luas Permukaan kubus 
2. menemukan rumus luas permukaan balok 

5 cm 

3 cm 

2 cm 

Lampiran 37 
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3. menghitung luas permukaan kubus 
4. menghitung luas permukaan balok 
3. menemukan rumus volum kubus 
3. menghitung volum kubus 
4. menemukan rumus volum balok 
3. menghitung volum balok 

ZZZ. Model Pembelajaran 

17. Metode  : Diskusi kelompok dan pemberian tugas. 

18. Model  : CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)                              

UUU. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Waktu Tahap Pembelajaran Media 

10 
menit 

 

Y. Pendahuluan 

dd. Guru menyiapkan kondisi fisik kelas agar 

peserta didik siap menerima pelajaran dengan cara 

meminta peserta didik menyiapkan buku pelajaran. 

ee. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik bahwa 

materi yang akan dipelajari ini sangat berguna dalam 

kehidupan sehari-hari seperti untuk menghitung volum air 

dalam bak mandi. 

presensi 

 

60 
menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z. Kegiatan Inti 

Fase 1 : Menyajikan materi (Teaching group) 
h. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta 

didik mencari informasi yang luas mengenai materi kubus 

dan balok. 

i. Dalam  kegiatan eksplorasi, guru melibatkan peserta 

didik menemukan rumus luas permukaan, volum kubus 

dan balok.  

ff. Dalam kegiatan eksplorasi, guru mengajukan 

permasalahan kontekstual kepada peserta didik.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berapa literkah air yang dapat dimasukkan ke 
dalam akuarium berukuran 100 cm x 70 cm  x 60 
cm? 
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gg. Dalam kegiatan eksplorasi, guru memotivasi 

peserta didik agar terlibat dalam pembelajaran melalui 

kegiatan tanya jawab.  

hh. Guru menginformasikan kepada peserta didik 

bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, nanti 

peserta didik akan dibentuk kelompok untuk berdiskusi 

tentang luas dan volum kubus balok. 

Fase 2 : Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok 
belajar (Teams) 

jj. Dalam kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi peserta 

didik untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4- 

5 orang. 

kk. Pembentukan kelompok ditentukan oleh 

guru. 

ll. Guru memanggil nama-nama peserta didik untuk 

berkumpul sesuai kelompoknya. 

mm. Melalui kegiatan elaborasi, guru 

memfasilitasi setiap kelompok soal untuk dikerjakan 

secara berdiskusi. (Lampiran 1) 

Fase 3: Menciptakan situasi dimana keberhasilan individu 
ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya 
(Student creative) 

qq.  Guru meminta setiap kelompok menunjuk 

salah satu teman untuk menjadi ketua kelompok. 

rr. Melalui kegiatan elaborasi, guru memfasilitasi soal 

kepada setiap siswa dalam kelompok yang sudah 

terbentuk (lampiran 1) 

ss. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menganalisis dan 

menyelesaikan masalah yang telah disediakan (Lampiran 

1). 

tt. Guru berkeliling mengawasi proses diskusi kelompok dan 
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10 
menit 

membimbing baik secara individu atau kelompok dalam 

menyelesaikan soal. 

uu. Guru meminta ketua kelompok melaporkan 

hasil keberhasilan kelompoknya atau hambatan yang 

dialami anggota kelompoknya 

Fase 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 
i. Dalam kegiatan elaborasi, guru memberikan kesempatan 

kepada beberapa kelompok untuk menyajikan hasil 

karyanya di depan kelas 

Fase 5: Memberikan bantuan kepada kelompok yang 
membutuhkan (Team study) 
q. Dalam kegiatan konfirmasi, guru berfungsi sebagai 

narasumber dengan memberi kesempatan kepada 

kelompok lain untuk bertanya apabila jawaban yang 

disajikan oleh kelompok penyaji tidak sesuai dengan 

jawaban dari kelompoknya 

r. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberi kesempatan 

kepada kelompok lain untuk membantu memberikan 

solusi atas hambatan yang dialami oleh kelompok yang 

telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.  

Fase 6: Pemberian skor terhadap hasil kerja kelompok (Team 
scorer and recognition) 
i. Bagi kelompok yang pertama maju mempresentasikan 

mendapatkan poin A, kelompok selanjutnya poin B, dan 

bagi kelompok yang lain C  

j. Guru memberikan penghargaan terhadap kelompok yang 

berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang 

kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas 

Fase 7: Menganalisis dan mengevaluasi proses  
q. Dalam kegiatan konfirmasi, guru membimbing peserta 

didik untuk mengevaluasi hasil karyanya dan cara yang 

mereka gunakan dalam menyelesaikan soal penalaran dan 

komunikasi tersebut. 
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r. Guru memberi penguatan terhadap hasil penalaran dan 

komunikasi oleh peserta didik dengan menjelaskan 

kembali konsep luas dan volum kubus balok 

AA. Kegiatan Penutup 

gg. Menjelang akhir waktu pembelajaran, guru memberikan 

materi singkat atau rangkuman ( Whole class units) 

hh. Guru dapat memberikan tes formatif sesuai dengan 

kompetensi yang ditentukan (Fact test). Soal terlampir 

pada lampiran 2. 

ii. Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi 

yang akan dipelajari berikutnya 

jj. Guru menutup pelajaran. 

 

VVV. Media dan Sumber Belajar 

q. Media 

27. Papan tulis dan alat tulis 

28. Penggaris 

 

 

r. Sumber Belajar 

9. M.Cholik dan Sugijono. 2008. Seribu Pena Matematika Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta: Erlangga. 

CCCC. PENILAIAN 

17. Teknik                   : tes tertulis. 

18. Bentuk instrumen : uraian 
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Lampiran 1 
(Soal untuk didiskusikan) 

1. Sani ingin membuat kotak pernak-pernik berbentuk kubus dari kertas karton. 
Kotak pernak-pernik tersebut memiliki panjang rusuk 12 cm. Menurut Sani, 
Luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat pernak pernik tersebut adalah 864 
cm2. Menurutmu, benarkah pendapat Sani?Jelaskan alasanmu! 

2. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 55 cm. lebar 32 cm 
dan tinggi 40 cm. Berapakah volume air di dalam akuarium tersebut? 

 3. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm, 
dipotong-potong menjadi beberapa balok kecil yang sama besar seperti pada 
gambar berikut. Tentukan: 

 
a. ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok yang kecil, 
b. banyaknya balok yang kecil, 
c. volume balok yang kecil. 

 
Kunci Jawaban 

1. Diketahui : s = 12 cm 
 Ditanya : L = ? 
 Jawab : L = 6 s2 = 6 . 122 = 6.144 = 864 
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 Luas karton yang dibutuhkan Sani adalah 864 cm2. Jadi, pendapat Sani benar. 
2. . Diketahui : p = 55 cm 
    l = 32 cm 
    t = 40 cm 
  Ditanya : V = ? 
  Jawab : V = p.l.t  
            = 55.32.40 
            = 70400 
 Jadi volum air akuarium tersebut adalah 70.400 cm3 
3.  Diket: Balok dengan 
    p = 12 cm 
   l = 8 cm 
   t = 9 cm 
 Ditanya: a. Ukuran balok kecil=? 
    b. Volum balok kecil =? 
    c. banyak balok kecil=? 
 

Jawab: a. Balok kecil  
p = 12 : 3= 4 
l = 8 : 2 = 4 
t = 9 : 3 = 3 
Jadi balok kecil tersebut berukuran 4 cm x 4 cm x 3 cm 

b.Volum balok kecil 
V = p x l x t 

= 4 x 4 x 3 
= 48 

Jadi, volum balok kecil adalah 48 cm3 
c. Banyaknya balok kecil = 

kecilbalok  volum
besarbalok  Volum  

= 
48

9 x 8 x 12  

= 
48

864  

= 18 
Jadi, banyaknya balok kecil ada 18 buah 

 
Lampiran 2 

Soal 
1. Hasan mempunyai sebuah kotak kayu berbentuk kubus, panjang sisi kubus 20 

cm. Jika Hasan memotong-motong kubus tersebut menjadi beberapa kotak 
kecil berbentuk kubus dengan panjang sisi 4 cm, tentukan bamyaknya kotak 
kecil yang diperoleh Hasan! 

2. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm, kemudian rusuk tersebut diperkecil 
sebesar 

2
1 kali panjang rusuk semula. Berapa volum kubus setelah diperkecil? 
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3. Intan ingin membuat akuarium berbentuk balok dengan volume 9 dm3. Ia 
menginginkan lebar akuarium tersebut 15 cm dengan panjang dua kali lebarnya 
dan kedalaman lima lebihnya dari ukuran lebar. 
a. Tentukan ukuran akuarium tersebut! 
b. Tentukan luas seluruh permukaan akuarium! 
 

Kunci Jawaban 
1. Diketahui: Kubus dengan s = 20 cm dipotong menjadi kubus kecil dengan         

s = 4 cm 
Ditanya  : Banyak kubus kecil=? 
Jawab : Volum kubus besar = s3 

= 203 
= 8000 

Volum kubus besar = s3 
= 43 
= 64 

Banyak kubus kecil= 
kecil kubus volum
besar kubus Volum  

= 
64

8000  

= 125 
Jadi, banyaknya kotak kecil yang diperoleh Hasan adalah 125 kotak 
 

2. Diketahui : Kubus dengan s = 8 cm. 
Ditanya :  Volum kubus jika rusuknya diperkecil sebesar 

2
1 kali panjang rusuk 

semula=? 
Jawab :    panjang rusuk setelah diperkecil 

s = ½ x 8 = 4 
V baru = s3=43=64 

Jadi, volum kubus setelah rusuknya diperkecil ½ kali panjang rusuk semula 
adalah 64 cm3 

3. Diketahui : Akuarium berbentuk balok dengan 
V = 9 dm3= 9000 cm3 
l = 15 cm 
p = 2 x l 
t = l + 5 

Ditanya: a. Ukuran akuarium=? 
b. L permukaan=? 

Jawab : a. l = 15 cm 
p = 2 x l = 2 x 15 =30 cm 
t = l + 5 = 15+5 = 20 cm 
Jadi, ukuran akuarium tersebut adalah 30 cm x 15 cm x 20 cm 

b. L permukaan = 2 (p.l+p.t+l.t) 
= 2 (30.15+30.20+15.20) 
= 2.( 450 + 600 + 300 ) 
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= 2. 1350 
= 2700 

Jadi, luas permukaan akuarium tersebut adalah 2700 cm2. 
 

 


