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ABSTRAK 

 
Hidayati, Destia Wahyu. 2011. Keefektifan Model Pembelajaran Team Assisted 
Individualization (TAI) Bermediakan Permainan Ular Tangga Matematika Untuk 
Mengurangi Tingkat Kecemasan Matematika Peserta Didik Pada Kelas VII 
Semester 2 Dalam Materi Pokok Segiempat di SMP N 4 Pati 2010/2011. Skripsi, 
Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. Kartono, M.Si. dan 
Pembimbing Pendamping Dr. Zaenuri Mastur, S.E., M.Si, Akt 
 
Kata kunci : Keefektifan, TAI, permainan ular tangga matematika, kecemasan 
matematika. 
 

Pembelajaran matematika seharusnya menyenangkan, nyaman, dan tidak 
menimbulkan kecemasan matematika agar peserta didik dapat semaksimal 
mungkin memahami materi pelajaran yang diberikan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui (1) tingkat ketuntasan prestasi belajar, (2) perbedaan rata-rata 
prestasi belajar, dan (3) perbedaan rata-rata kecemasan matematika peserta didik 
yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular 
tangga matematika, LKPD, dan model pembelajaran ekspositori. 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP N 4 Pati, 
sedangkan sampel adalah peserta didik kelas VII.A, VII.B, dan VII.C. Pemilihan 
sampel dilakukan dengan random sampling sehingga terpilih dua kelas 
eksperimen dan satu kelas kontrol yang diberi perlakuan berbeda. Metode 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, skala, dan tes. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah prestasi belajar peserta didik dan kecemasan 
matematika peserta didik sedangkan variabel independen adalah model dan media 
pembelajaran. Analisis data hasil penelitian menggunakan  uji rata-rata (uji t), uji 
perbedaan rata-rata (uji anava) dan uji lanjut perbedaan rata-rata (uji scheffe). 

Berdasarkan analisis hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata prestasi 
belajar peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI 
bermediakan permainan ular tangga matematika dan LKPD dapat mencapai di 
atas KKM. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata prestasi belajar 
peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 
permainan ular tangga matematika (kelas eksperimen 2), LKPD (kelas eksperimen 
1), dan model pembelajaran ekspositori (kelas kontrol). Rata-rata prestasi belajar 
peserta didik pada kelas eksperimen 1 adalah 81,8750, kelas eskperimen 2 adalah 
84,1415, dan kelas kontrol adalah 75,1518. Terdapat perbedaan yang signifikan 
antara skor kecemasan matematika peserta didik antara rata-rata skor kecemasan 
matematika peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI 
bermediakan permainan ular tangga matematika (kelas eksperimen 2), LKPD 
(kelas eksperimen 1), dan model pembelajaran ekspositori (kelas kontrol). Rata-
rata skor kecemasan peserta didik pada kelas eksperimen 1 adalah 72,72 dengan 
kategori sedang, kelas eksperimen 2 adalah 78,15 dengan kategori rendah, dan 
kelas kontrol adalah 65,94 dengan kategori sedang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses belajar mengajar adalah suatu proses interaksi antara peserta didik 

dan pendidik. Peserta didik merupakan seorang atau sekelompok orang sebagai 

pencari serta penerima pelajaran yang dibutuhkan, sedangkan pendidik 

merupakan seorang atau sekelompok orang sebagai pengolah kegiatan belajar 

mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kegiatan belajar mengajar mempunyai 

komponen peserta didik, pendidik, tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode 

pengajaran, media, dan evaluasi. 

Matematika merupakan salah satu unsur dalam pendidikan. Ciri utama 

matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep atau 

pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya sehingga 

kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. 

Matematika sering dianggap “momok”. Citra tentang sulitnya matematika, dapat 

menginduksi perasaan cemas pada banyak peserta didik ketika mereka harus 

berhadapan dengan matematika. Ketika peserta didik pernah mengalami 

kegagalan dalam mengerjakan matematika, secara psikologis hal ini dapat 

menimbulkan rasa cemas peserta didik terhadap matematika, hal ini tentu saja 

akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Hasil belajar merupakan hasil 

usaha bersama antara guru dan peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
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hasil belajar adalah berupa faktor ekstern dan faktor intern, dimana faktor intern 

berkaitan dengan keadaan emosi seseorang. Peserta didik yang mengalami 

hambatan pemenuhan kebutuhan emosi, maka peserta didik tersebut dapat 

mengalami “ kecemasan“ sebagai gejala utama yang dirasakan. 

Pendidikan merupakan suatu rangkaian peristiwa yang kompleks. Hasil 

penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan kecemasan peserta didik 

terhadap hasil belajar matematika (Apriliani, 2009:137). Hal ini menunjukkan 

bahwa peserta didik memerlukan kondisi psikologis yang nyaman dan tidak 

menimbulkan kecemasan, sehingga peserta didik dapat semaksimal mungkin 

menerima dan memahami materi pelajaran yang diberikan. 

SMP Negeri 4 Pati merupakan salah satu SMP di kabupaten Pati yang 

telah menerapkan KTSP. Pembelajaran matematika yang berjalan di SMP tersebut 

saat ini masih terpusat pada guru sehingga dikhawatirkan peserta didik akan cepat 

bosan dan kurang aktif dalam pembelajaran, maka perlu adanya media alternatif 

yang dapat digunakan di dalam kelas, memiliki daya tarik yang cukup tinggi, dan 

sesuai dengan materi yang disampaikan. Berdasarkan pengalaman dalam 

pelaksanaan PPL (praktik pengalaman lapangan), maka penulis mencoba 

membuat salah satu media alternatif berupa permainan ular tangga matematika. 

Kecemasan matematika juga dialami oleh peserta didik kelas VII di SMP 

N 4 Pati. Berdasarkan obeservasi yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2011 

melalui metode wawancara dengan 24 responden  pada kelas tujuh, lebih dari 

separuh responden mengalami kecemasan matematika, salah satu gejala adalah 
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kawatir membuat jawaban yang salah saat disuruh guru untuk mengerjakan soal di 

papan tulis. 

Sebuah model pembelajaran individual diarahkan pada memecahkan 

masalah dengan menggunakan tim pembelajaran kooperatif dan instruksi yang 

dibimbing oleh guru dalam kelompok kecil, Team Assisted Individualizitation 

(TAI), telah ditemukan dalam tiga studi terbaru yang akan efektif dalam 

meningkatkan prestasi matematika lebih dari metode pembelajaran tradisional 

(Slavin & Karweit, 1985: 353). Salah satu ciri pembelajaran kooperatif adalah 

kemampuan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil yang 

heterogen. Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara. 

Pada model pembelajaran TAI, peserta didik yang pandai dapat membantu 

temannya, sehingga peserta didik yang pandai akan terasah kemampuannya dan 

peserta didik yang lemah akan terbantu dalam memahami materi oleh peserta 

didik yang pandai. 

Dalam model pembelajaran TAI, peserta didik ditempatkan dalam 

kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 peserta didik) yang heterogen, baik 

heterogen dalam jenis kelamin, ras, tingkat kemampuan, dan sebagainya untuk 

menyelesaikan tugas kelompok yang sudah disiapkan oleh guru, selanjutnya 

diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi peserta didik yang 

memerlukannya. Guru memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang 

ditentukan. 

Permainan ular tangga adalah permainan yang sudah akrab di telinga 

masyarakat. Permainan ini merupakan salah satu permainan yang berfungsi untuk 
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merangsang perkembangan otak kanan manusia, sehingga dapat memancing daya 

pikir anak (Fadlilah & Raditya, 2006: 183). Dari hasil data kuesioner 

membuktikan sebagian masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik 

menyatakan bahwa anak lebih tertarik kepada jenis permainan yang dapat 

menjalin interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya, jenis permainan yang 

memiliki tantangan sehingga tidak menimbulkan rasa bosan (Fadlilah & Raditya, 

2006: 183) . Alat dan bahan yang digunakan untuk bermain ular tangga adalah 

dadu, alas petak atau arena permainan ular tangga, dan penanda pemain yang 

biasanya berupa benda yang dapat ditaruh di petak dalam arena permainan ular 

tangga. 

Materi pokok segiempat dipilih karena materi tersebut dapat dikategorikan 

sebagai materi yang kontekstual dan dapat disangkut-pautkan dengan kehidupan 

sehari-hari, misalnya untuk menghitung keliling atau luas suatu tanah atau 

bangunan. Materi segiempat adalah salah satu materi geometri yang memerlukan 

daya penalaran tinggi dalam menyelesaikan soal-soal dan dibutuhkan kemampuan 

komunikasi matematika. Secara konseptual, arti komunikasi itu sendiri sudah 

mengandung pengertian-pegertian memberitahukan (dan menyebarkan) berita, 

pengetahuan, pikiran-pikiran, nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah 

partisipasi agar hal-hal yang diberikan tersebut menjadi milik bersama (Sardiman, 

2001: 8). Berdasarkan makna komunikasi secara konseptual tersebut, komunikasi 

matematika dapat dikatakan kemampuan atau kecakapan membaca, 

mendengarkan, dan mengkomunikasikan tentang letak suatu masalah kemudian 

mempresentasikan matematikanya dalam pemecahan masalah yang akan 
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membantu peserta didik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman 

matematikanya. Kemampuan komunikasi matematika dapat diperoleh peserta 

didik dalam suatu diskusi kelompok, sehingga peserta didik bisa 

mengkomunikasikan hasil jawabannya kepada guru atau peserta didik lain secara 

lisan ataupun tulisan. Proses pengajaran akan lebih hidup dengan menjalin 

kerjasama antar peserta didik. Arah pembelajaran yang lebih kompleks tidak 

hanya satu arah, tetapi dua arah juga perlu diterapkan sehingga proses belajar-

mengajar dapat meningkatkan kerjasama sehingga peserta didik yang kurang 

pandai akan dibantu oleh peserta didik yang lebih pandai. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diadakan penelitian tentang 

“Keefektifan Model Pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI) 

Bermediakan Permainan Ular Tangga Matematika untuk Mengurangi Tingkat 

Kecemasan Matematika Peserta Didik pada Kelas VII Semester 2 dalam Materi 

Pokok Segiempat di SMP N 4 Pati 2010/2011”. 

1.2 Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan: 

1. Apakah rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 

Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI 

bermediakan permainan ular tangga matematika, model pembelajaran TAI 

bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori pada materi pokok 

segiempat dapat mencapai di atas KKM? 
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2. Apakah ada perbedaan rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII 

semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori 

pada materi pokok segiempat? 

3. Apakah ada perbedaan rata-rata kecemasan matematika peserta didik kelas 

VII semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori 

pada materi pokok segiempat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tingkat ketuntasan prestasi belajar peserta didik kelas VII 

semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori 

pada materi pokok segiempat. 

b. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas 

VII semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori 

pada materi pokok segiempat. 
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c. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata kecemasan matematika peserta didik 

kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan 

model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, 

model pembelajaran TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran 

ekspositori pada materi pokok segiempat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti, yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi peserta didik : 

a. Peserta didik dapat bekerjasama dalam mengembangkan pemahaman 

konsep pelajaran; 

b. Peserta didik menjadi senang dan tertarik terhadap matematika karena 

peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran; 

c. Terjalin hubungan baik antar peserta didik dalam meningkatkan hasil 

belajar; 

d. Menumbuhkan hubungan antar pribadi yang positif diantara peserta 

didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda; 

e. Mengembangkan dan menggunakan ketrampilan berpikir kritis dan 

bekerjasama dalam kelompok; 

f. Menerapkan bimbingan antar teman. 

2. Bagi guru : 

a. Memberikan informasi bagi guru mengenai keefektifan model 

pembelajaran TAI terhadap hasil belajar peserta didik. 
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b. Dapat melakukan penanganan yang tepat untuk peserta didik guna 

mencapai hasil belajar yang maksimal dan dapat mengurangi tingkat 

kecemasan peserta didik terhadap matematika. 

c. Sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan memilih strategi 

pembelajaran yang bervariasi dan dapat memperbaiki sistem 

pembelajaran sehingga memberikan layanan yang terbaik bagi peserta 

didik. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian mengenai judul skripsi dan rumusan 

masalah ini, maka beberapa istilah yang terdapat pada judul dan rumusan masalah 

perlu dijelaskan. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut. 

1. Keefektifan 

Keefektifan artinya keadaan berpengaruh, keberhasilan terhadap usaha atau 

tindakan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 1997: 266). Keefektifan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah rata-rata prestasi belajar peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular 

tangga matematika dan LKPD mencapai di atas KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal), terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata prestasi belajar 

peserta didik yang menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika dan LKPD dengan model pembelajaran 

ekspositori, dan terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecemasan 

matematika peserta didik yang menggunakan model pembelajaran TAI 
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bermediakan permainan ular tangga matematika dan LKPD dengan model 

pembelajaran ekspositori. 

2. KKM 

KKM adalah batas minimal pencapaian kompetensi pada setiap aspek 

penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik (Depdiknas, 

2006: 19). KKM mata pelajaran matematika di SMP N 4 Pati ditetapkan 

sebesar 75 

3. TAI 

TAI merupakan model yang mengkombinasikan penggunaan pembelajaran 

kooperatif dengan praktik-praktik lainnya dan langsung tertuju pada metode 

pengajaran dan kontennya, termasuk juga pengaturan kelas (Slavin, 1995: 

187). Dalam model ini, diterapkan bimbingan antar teman, yaitu peserta didik 

yang pandai bertanggung jawab terhadap peserta didik yang lemah. Di 

samping itu dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kelompok 

kecil. Peserta didik yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilannya, sedangkan peserta didik yang lemah dapat terbantu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

4. Ekspositori 

Model pembelajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang terpusat 

pada guru. Langkah dalam model pembelajaran ekspositori adalah persiapan, 

penyajian, korelasi, menyimpulkan, dan mengaplikasikan (Sanjaya, 2007: 

185). 
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5. Permainan Ular Tangga Matematika 

Permainan adalah mainan; alat untuk bermain (Poerwadarminta, 1999: 621). 

Pada dasarnya, permainan ular tangga matematika merupakan modifikasi dari 

ular tangga konvensional. Modifikasi terlihat pada tata cara permainan, 

terutama pada saat pemain berada pada ekor ular dan ujung bawah tangga. 

Pada ular tangga matematika jika pemain berhenti pada ekor ular, maka ia 

dapat bertahan jika ia mampu menjawab dengan benar soal matematika yang 

telah terpilih melalui pengundian nomor soal. Demikian pula jika berhenti 

pada ujung bawah tangga, pemain tidak langsung naik tetapi harus dapat 

menjawab dengan benar soal yang terpilih. Jika salah pemain tetap di kotak 

semula, jika benar pemain naik ke kotak yang dituju. Alat dan bahan yang 

dibutuhkan adalah papan permainan ular tangga, dadu, penanda pemain, 

undian soal, dan soal-soal yang harus dikerjakan. Papan permainan ular 

tangga terdiri dari 25 petak, yang terdiri dari ukuran panjang 5 petak dan 

ukuran lebar 5 petak. Setiap petak diberi nomor secara berurutan, sehingga 

terdapat 25 nomor.  

6. LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik) 

LKPD merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap/pendukung 

pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). LKPD berupa 

lembaran-lembaran kertas yang berupa informasi maupun soal-soal 

(pertanyaan-pertanyaan) yang harus dijawab peserta didik (Hidayah & 

Sugiarto, 2007: 8). LKPD pada penelitian ini berupa lembaran kertas yang 
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berisi soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik mengenai materi pokok 

segiempat. 

7. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh atau dicapai oleh 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar yang diberikan oleh 

guru (Kertamuda, 2008: 28). Prestasi belajar dapat diperoleh dengan 

mengadakan tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar pada penelitian ini 

berbentuk ulangan harian materi segiempat. 

8. Kecemasan Matematika 

Menurut D’Ailly & Bergering (1992: 369), kecemasan matematika 

digambarkan sebagai rasa takut dan ketakutan khusus untuk situasi yang 

berhubungan dengan matematika. Kecemasan matematika terdiri dari empat 

faktor yaitu (1) kecemasan problem solving atau perhitungan matematika, (2) 

kecemasan tes matematika, (3) kecemasan penampilan di kelas, dan (4) 

kecemasan penerapan matematika (Satake, 1995: 1002). Kecemasan 

matematika dalam penelitian ini adalah kecemasan matematika yang dialami 

peserta didik khususnya pada materi pokok segiempat. 

9. Segiempat 

Segiempat adalah salah satu materi pokok matematika pada kelas VII 

semester 2. Pada penelitian ini, materi segiempat yang dibahas adalah jajar 

genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian inti, dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Awal 

Pada bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman judul, 

halaman pengesahan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Inti 

Bagian inti terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut. 

(1) Bab 1: Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika 

penulisan skripsi. 

(2) Bab 2: Landasan Teori 

Bagian ini berisi tentang belajar, prestasi belajar, model pembelajaran 

TAI, model pembelajaran ekspositori, media pembelajaran, permainan 

sebagai media pembelajaran, ular tangga, LKPD, kecemasan matematika, 

dan uraian materi pokok segiempat. Dalam bab ini dituliskan pula 

kerangka berpikir serta hipotesis penelitian. 

(3) Bab 3: Metode Penelitian 

Bagian metode penelitian berisi tentang metode penentuan obyek 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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(4) Bab 4: Pembahasan 

Bagian ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

(5) Bab 5: Simpulan dan Saran 

Bagian ini berisi tentang simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru, dan lain sebagainya (Sardiman, 2001: 20). Belajar akan membawa suatu 

perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan 

penyesuaian diri. 

Teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang 

bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen (Sugandi,  2004: 

7). Beberapa teori belajar yang melandasi pembahasan dalam penelitian ini antara 

lain: 

2.1.1.1 Teori Vygotsky 

Terdapat empat prinsip dari teori Vygotsky, yaitu: (1) penekanan pada 

hakikat sosiokultural dari pembelajaran  (the sociocultural nature of learning), (2) 

zona perkembangan terdekat (zone of proximal development), (3) pemagangan 

kognitif (cognitive apprenticenship), dan (4) perancah (scaffolding) (Trianto, 

2007: 27). 
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Pada prinsip pertama, Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial 

dengan orang lain (orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu) dalam 

proses pembelajaran. Prinsip kedua dari Vygotsky adalah ide bahwa peserta didik 

belajar paling baik apabila berada dalam zona perkembangan terdekat mereka, 

yaitu tingkat perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan anak saat ini. 

Prinsip ketiga dari teori Vygotsky adalah menekankan pada hakikat sosial dari 

belajar dan zona perkembangan. Peserta didik dapat menemukan sendiri solusi 

dari permasalahan melalui bimbingan dari teman sebaya atau pakar. Prinsip 

keempat, Vygotsky memunculkan konsep scaffholding, yaitu memberikan 

sejumlah besar bantuan kepada peserta didik selama tahap-tahap awal 

pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut untuk selanjutnya 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab 

yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat 

berupa bimbingan atau petunjuk, peringatan, dorongan, ataupun yang lainnya 

(Trianto, 2007: 27). Keterkaitan penelitian ini dengan pendekatan teori Vygotsky 

adalah interaksi sosial dan hakikat sosial bahwa peserta didik melakukan 

perkerjaan diperkenankan untuk berkelompok kecil serta merangsang peserta 

didik untuk aktif bertanya dan berdiskusi. Interaksi sosial antar teman 

menyebabkan peserta didik menjadi lebih santai dalam belajar sehingga peserta 

didik terhindar dari rasa cemas yang berlebihan saat pembelajaran. 

2.1.1.2 Teori Dienes 

Teori Dienes ditemukan oleh Zultan P.Dienes, seorang matematikawan 

yang memusatkan perhatiannya  pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. 
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Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep/prinsip dalam matematika yang 

disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik (Tim 

MKPBM Jurusan Pendidikan Matematika, 2001: 49). Dasar teori dan 

pengembangannya diorientasikan pada anak-anak sehinggga sistem yang 

dikembangkannya menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Hal ini 

mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan 

akan sangat berperan bila dikemas dengan baik saat pembelajaran matematika 

berlangsung. Hadirnya suatu permainan dalam pembelajaran menghadirkan 

suasana yang menghibur dan menggembirakan, sehingga peserta didik jauh dari 

ketakutan dan kecemasan dalam pembelajaran.  

2.1.2 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang diperoleh atau dicapai oleh 

peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar yang diberikan oleh guru 

(Kertamuda, 2008: 28). Prestasi belajar dapat diukur melalui tes yang sering 

dikenal dengan tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar berupa tes yang disusun 

secara terencana  untuk mengungkap performasi maksimal subyek dalam 

menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. Dalam kegiatan 

pendidikan formal tes prestasi belajar dapat berbentuk ulangan harian, tes 

formatif, tes sumatif, ujian nasional, dan ujian-ujian masuk perguruan tinggi.  

Penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dapat 

dilihat dari pencapaian hasil tes prestasi belajar terhadap KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). KKM adalah batas minimal pencapaian kompetensi pada 

setiap aspek penilaian mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. 
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KKM ditentukan melalui analisis tiga hal, yaitu tingkat kerumitan (kompleksitas), 

tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, dan tingkat kemampuan sumber daya 

dukung sekolah (Depdiknas, 2006: 19). KKM mata pelajaran matematika di SMP 

N 4 Pati ditetapkan sebesar 75. 

2.1.3 Model Pembelajaran 

2.1.3.1 TAI 

TAI merupakan model yang mengkombinasikan penggunaan pembelajaran 

kooperatif dengan praktik-praktik lainnya dan langsung tertuju pada metode 

pengajaran dan kontennya, termasuk juga pengaturan kelas (Slavin, 1995: 187). 

Dalam model pembelajaran TAI, peserta didik ditempatkan dalam kelompok-

kelompok kecil (4 sampai 5 peserta didik) yang heterogen dan selanjutnya diikuti 

dengan pemberian bantuan secara individu bagi peserta didik yang 

memerlukannya. Sebelum dibentuk kelompok, peserta didik diajarkan bagaimana 

bekerja sama dalam suatu kelompok. Peserta didik diajari menjadi pendengar 

yang baik, dapat memberikan penjelasan kepada teman sekelompok, berdiskusi, 

mendorong teman lain untuk bekerja sama, menghargai pendapat teman lain, dan 

sebagainya. Masing-masing anggota dalam kelompok memiliki tugas yang setara. 

Pada pembelajaran kooperatif keberhasilan kelompok sangat diperhatikan, 

maka peserta didik yang pandai ikut bertanggung jawab membantu temannya 

yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, peserta didik yang pandai 

dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, sedangkan peserta didik 

yang lemah akan terbantu dalam memahami permasalahan yang diselesaikan 

dalam kelompok tersebut. 
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Menurut Driver dalam Suherman (2010: 5), TAI adalah Bantuan 

Individual dalam Kelompok (BidaK) dengan karateristik tanggung jawab belajar 

ada pada peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik harus membangun 

pengetahuan dan tidak menerima bentuk jadi dari guru. Menurut Slavin dalam 

Suherman (2010: 5), sintak BidaK adalah: (1) buat kelompok heterogen dan 

berikan bahan ajar berupa modul, (2) peserta didik belajar kelompok dengan 

dibantu oleh peserta didik pandai anggota kelompok secara individual, saling 

tukar jawaban, saling berbagi sehingga terjadi diskusi, (3) penghargaan kelompok 

dan refleksi serta tes formatif. 

Model pembelajaran TAI memiliki delapan komponen. Kedelapan 

komponen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Teams, yaitu pembentukan kelompok heterogen yang terdiri atas 4 sampai 6 

peserta didik 

2. Placement test, yakni pemberian pretest kepada peserta didik atau melihat 

rata-rata nilai harian peserta didik agar guru mengetahui kelemahan peserta 

didik pada bidang tertentu 

3. Curriculum Materials, melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan 

menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau 

dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya 

4. Team study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada peserta 

didik yang membutuhkannya 
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5. Team scores and team recognition, yaitu pemberian skor terhadap hasil kerja 

kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 

dipandang berhasil dalam menyelesaikan tugas 

6. Teaching group, yakni pemberian materi secara singkat dari guru menjelang 

pemberian tugas kelompok 

7.  Facts test, yaitu pelaksanaan tes-tes kecil bardasarkan fakta yang diperoleh 

peserta didik 

8. Whole class units, yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir waktu 

pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah 

(Slavin, 1995: 102) 

Dengan mengadopsi model pembelajaran TAI dalam mata pelajaran 

matematika, maka seorang guru mata pelajaran matematika dapat menempuh 

tahapan pembelajaran sebagai berikut : 

1. Guru menentukan suatu pokok bahasan yang akan disajikan kepada para 

peserta didiknya dengan mangadopsi model pembelajaran TAI. 

2. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta didik tentang akan diterapkannya 

model pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi model pembelajaran. Guru 

menjelaskan kepada peserta didik tentang pola kerja sama antar peserta didik 

dalam suatu kelompok. 

3. Guru menyiapkan materi bahan ajar yang harus dikerjakan kelompok. 

4. Guru memberikan pretest kepada peserta didik tentang materi yang akan 

diajarkan. Pretest dapat digantikan dengan nilai rata-rata ulangan harian 

peserta didik. Pretest atau nilai ujian semester peserta didik digunakan untuk 
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membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok yang heterogen 

(placement test). 

5. Guru menjelaskan materi baru secara singkat (teaching group). 

6. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil dengan anggota-anggota 4 – 5 

peserta didik pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat heterogen tingkat 

kepandaiannya dengan mempertimbangkan keharmonisan kerja kelompok 

(teams). 

7. Guru menugasi kelompok dengan bahan yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, 

guru dapat memanfaatkan media berupa permainan ular tangga matematika 

dan LKPD kepada peserta didik (curriculum materials). 

8. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya. Jika 

diperlukan, guru dapat memberikan bantuan secara indivual (team study). 

9. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok dan menetapkan kelompok terbaik 

sampai kelompok yang kurang berhasil, serta memberikan penghargaan pada 

kelompok dengan skor tertinggi dan memberi semangat pada kelompok yang 

kurang berhasil (team scores and team recognition). 

10. Guru memberikan tes kecil/kuis (facts test). 

11. Menjelang akhir waktu, guru memberikan pendalaman secara klasikal dengan 

menekankan strategi pemecahan masalah (whole-class units). 

Adapun keuntungan pembelajaran tipe TAI adalah : 

1. Dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan 

rutin. 
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2. Guru setidaknya menghabiskan separuh dari waktunya untuk mengajar 

kelompok kecil-kecil. 

3. Operasional TAI sangat sederhana sehingga peserta didik dapat dengan 

mudah melaksanakannya. 

4. Para peserta didik akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang 

diberikan dengan cepat dan akurat dan tidak akan dapat berbuat curang atau 

menemukan jalan pintas. 

5. Tersedianya banyak cara pengecekan penguasaan supaya para peserta didik 

jarang menghabiskan waktu mempelajari kembali materi yang sudah mereka 

kuasai. 

6. Para peserta didik dapat melakukan pengecekan satu sama lain, sekalipun 

peserta didik yang mengecek kemampuannya ada di bawah peserta didik 

yang dicek dalam rangkainan pengajaran. 

7. TAI mudah dipelajari baik oleh guru maupun peserta didik, tidak mahal, 

fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan maupun tim guru. 

8. TAI akan membangun kondisi untuk terbentuknya sikap-sikap positif 

terhadap peserta didik yang cacat secara akademik dan di antara peserta didik 

dari latar belakang rasa tau etnik berbeda karena pembuatan kelompok-

kelompok kooperatif dengan status yang sejajar. (Slavin, 1995: 90) 

2.1.3.2 Ekspositori 

 Model pembelajaran ekspositori merupakan kegiatan mengajar yang 

terpusat pada guru. Guru aktif memberikan menjelasan terperinci tentang bahan 

pengajaran. Tujuan utama pembelajaran ekspositori adalah memindahkan 
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pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai pada peserta didik (Dimyati,  2002: 

172). 

Ada beberapa langkah dalam model pembelajaran ekspositori, yaitu: 
a. Persiapan (Preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk menerima 

pelajaran. Dalam strategi ekspositori, langkah persiapan merupakan langkah yang 

sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Beberapa hal yang 

harus dilakukan dalam langkah persiapan di antaranya adalah: 

1) Berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif 

2) Mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai 

3) Bukalah file dalam otak peserta didik 

b. Penyajian (Presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan 

persiapan yang telah dilakukan. Guru harus memikirkan suatu cara agar materi 

pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu: 

1) Penggunaan bahasa 

2) Intonasi suara 

3) Menjaga kontak mata dengan peserta didik 

4) Menggunakan joke-joke yang menyegarkan. 

c. Korelasi (Correlation) 

Korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman 

peserta didik atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan peserta didik dapat 
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menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. 

Langkah korelasi dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, 

baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya 

maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan 

kemampuan motorik peserta didik. 

d. Menyimpulkan (Generalization) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) dari materi pelajaran 

yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat 

penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan peserta 

didik akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. 

e. Mengaplikasikan (Application) 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan peserta didik setelah 

menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting 

dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru akan dapat 

mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran 

oleh peserta didik. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini diantaranya: 

1) Dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan 

2) Dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah 

disajikan. 

(Sanjaya, 2007: 185) 

2.1.4 Media Pembelajaran 

Kata ‘media’ berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Gerlach & Ely dalam Arsyad (2002: 3) 
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mengatakan bahwa secara garis besar, media manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Apabila suatu media membawa pesan-

pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-

maksud pengajaran maka media tersebut disebut media pembelajaran. 

Penggunaan media dalam pengajaran di kelas memiliki beberapa dampak 

positif, yaitu: 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Meskipun para guru menafsirkan 

isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan penggunaan media 

ragam hasil tafsiran tersebut dapat dikurangi sehingga informasi yang sama 

dapat disampaikan kepada peserta didik sebagai landasan untuk pengkajian, 

latihan, dan aplikasi lebih lanjut. 

2. Pengajaran lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat peserta didik tetap terjaga dan memperhatikan. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi peserta didik, 

umpan balik, dan penguatan. 

4. Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan 

pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan 

kemungkinannyadapat diserap oleh peserta didik. 

5. Kualitas belajar dapat ditingkatkan bilamana integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 



25 
 

 
 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan 

jelas. 

6. Pengajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan atau diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara 

individu. 

7. Sikap positif peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap 

proses belajar dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif; beban guru untuk 

penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi. 

(Arsyad, 2004: 21) 

2.1.5 Permainan Sebagai Media Pembelajaran 

Permainan adalah kontes antar pemain yang berinteraksi satu sama lain 

dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 

empat komponen utama dalam sebuah permainan yaitu: 

(1) Pemain; 

(2) Lingkungan tempat berinteraksi; 

(3) Aturan Permainan; 

(4) Tujuan yang ingin dicapai; 

 (Sadiman, 2009: 76). 

Menurut Sadiman (2009: 78), sebagai media pendidikan, permainan 

mempunyai beberapa kelebihan berikut ini: 

1. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan dan 

sesuatu yang menghibur. 
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2. Permainan memungkinkan adanya  partisipasi aktif dari peserta didik 

untuk belajar. 

3. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung. 

4. Permainan memungkinkan penerapan konsep-konsep ataupun peran-peran 

ke dalam situasi dan peranan yang sebenarnya di masyarakat. 

5. Permainan bersifat luwes. 

6. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. 

Permainan dapat digunakan sebagai media dalam belajar peserta didik. 

Permainan sebagai media bertujuan untuk membantu peserta didik dalam belajar 

secara mandiri dan menciptakan suasana rekretatif bagi peserta didik sehingga 

belajar lebih menarik. 

Seorang guru harus dapat memperhatikan keefektifan dalam memilih 

permainan sebagai media belajar. Guru harus memperhatikan beberapa hal yaitu 

permainan harus benar-benar dapat meningkatkan dan mengikat perhatian peserta 

didik. Permainan harus benar-benar menarik dan mudah dilakukan. Peserta didik 

harus dapat terlibat secara penuh dalam permainan sehingga mendapat rangsangan 

dan respon yang diinginkan oleh peserta didik, sehingga tujuan dalam permainan 

tersebut dapat tercapai.  

Bermain tidak sekadar bermain-main. Bermain memberikan kesempatan 

pada anak untuk mengembangkan kemampuan emosional, fisik, sosial, dan nalar 

mereka. Seorang peserta didik dapat belajar meningkatkan toleransi terhadap 

kondisi yang secara potensial dapat menimbulkan frustrasi melalui interaksinya 

dengan permainan. Secara fisik, bermain memberikan peluang bagi anak untuk 
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mengembangkan kemampuan motoriknya. Peserta didik juga belajar berinteraksi 

secara sosial, berlatih untuk saling berbagi dengan orang lain, meningkatkan 

toleransi sosial, dan belajar berperan aktif untuk memberikan kontribusi sosial 

bagi kelompoknya. Peserta didik juga berkesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan nalarnya, karena melalui permainan serta alat-alat permainan peserta 

didik belajar mengerti dan memahami suatu gejala tertentu. Peserta didik belajar 

mengerti dan memahami interaksi sosial dengan orang-orang di sekelilingnya 

melalui bermain.  

Belajar dengan nuansa bermain mampu memberikan keuntungan, yaitu: 

(1) apa yang anak pelajari tidak hanya berupa pengetahuan, melainkan 

pengalaman yang dialami secara nyata dan sulit dilupakan, (2) pelajaran dapat 

diterima secara menyenangkan, karena mereka belajar dengan nuansa bermain 

dan sifat dasar permainan yaitu menghibur dan menggembirakan, (3) bermain 

dapat membangkitkan minat anak untuk belajar secara tidak langsung 

(Komariyah, 2010: 64). Dari hasil data kuesioner membuktikan bahwa sebagian 

besar masyarakat, khususnya orang tua dan pendidik menyatakan bahwa anak 

lebih tertarik kepada jenis permainan yang dapat menjalin interaksi sosial dengan 

lingkungan sekitarnya, jenis permainan yang dapat meningkatkan daya ingat, 

mengasah keingintahuan anak, dan jenis permainan yang memiliki tantangan 

sehingga tidak menimbulkan rasa bosan (Fadlilah & Raditya, 2006: 183). 

Bermain merupakan proses dinamis yang sesungguhnya tidak 

menghambat peserta didik dalam proses belajar, sebaliknya justru menunjang 
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proses belajar peserta didik. Hanya saja, proses bermain perlu diarahkan sesuai 

dengan kebutuhannya.  

2.1.6 Ular Tangga 

Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan 

oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di 

beberapa kotak digambar sejumlah "tangga" atau "ular" yang menghubungkannya 

dengan kotak lain. Permainan ini diciptakan pada tahun 1870 (Shaleh, 2009: 5). 

Berikut merupakan contoh papan permainan ular tangga yang digunakan dalam 

penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 2.1, terdapat 25 kotak yang berisi masing-masing nomor 1 

sampai 25.  Di dalam gambar 1, terdapat 4 gambar ular, 3 gambar tangga, dan 18 

gambar animasi yang berguna untuk memperindah tampilan. 

Gambar 2.1. Contoh Papan Permainan Ular Tangga 
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Aturan penggunaan permainan ular tangga matematika adalah sebagai 

berikut: 

(1) Permainan dilakukan secara berkelompok dengan anggota tiap kelompok 

berjumlah 4 atau 5  orang. 

(2) Guru memberi naskah soal tentang materi segiempat kepada tiap kelompok. 

(3) Pemain menentukan pemain yang berhak memulai terlebih dahulu 

berdasarkan urutan hom pim pa. 

(4) Pemain memulai permainan dari petak start. 

(5) Setelah tertata urutan, maka pemain pertama berhak melempar dadu pertama 

kali dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

(6) Untuk menempati petak sesuai angka dadu, pemain harus menjawab soal 

sesuai nomor undian soal yang telah diambil dengan benar. Apabila salah, 

pemain harus tetap pada petak yang telah ditempati. 

(7) Saat salah satu pemain mengerjakan soal, pemain yang lain juga 

mengerjakan soal yang sama agar dapat mengoreksi jawaban pemain 

tersebut salah atau benar. 

(8) Pemain yang berhenti pada kotak nomor 4, 9, dan 17, agar dapat menaiki 

tangga harus menyelesaikan soal sesuai nomor undian soal yang telah 

dipilih. Jika jawaban salah, maka tetap berada di kotak 4, 9, dan 17.  

(9) Pemain yang berhenti pada kotak nomor 8, 16, 20, dan 22, agar dapat 

bertahan di kotak nomor 8, 16, 20, dan 22 harus menyelesaikan soal sesuai 

nomor undian soal yang telah dipilih. Jika jawaban salah, maka harus turun 

ke kepala ular.  
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(10) Pemain yang mencapai kotak nomor 25 atau pemain yang mencapai nomor 

kotak terbesar merupakan pemenang. 

Pelaksanaan permainan ular tangga matematika dalam penelitian ini 

disajikan pada lampiran 24. 

2.1.7 LKPD 

LKPD merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. LKPD 

merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap/pendukung pelaksanaan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). LKPD berupa lembaran-lembaran 

kertas yang berupa informasi maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan) yang 

harus dijawab peserta didik (Hidayah & Sugiarto, 2007: 8). LKPD sangat baik 

digunakan untuk menggalakkan keterlibatan peserta didik dalam mengajar baik 

dipergunakan dalam penerapan metode terbimbing maupun untuk memberikan 

latihan pengembangan. Dalam proses pembelajaran matematika, LKPD dapat 

difungsikan dengan tujuan untuk menemukan konsep, prinsip, juga untuk aplikasi 

konsep dan prinsip. 

LKPD digunakan untuk menuntun peserta didik belajar mandiri dan dapat 

menarik kesimpulan materi pokok yang diajarkan. Penyajian bahan pelajaran 

umumnya dapat mendorong peserta didik mengembangkan kreativitas dalam 

belajar, dengan demikian mampu mendorong peserta didik secara aktif 

mengembangkan dan menerapkan kemampuannya. Dalam penelitian ini, LKPD 

disajikan dalam lampiran 27.  
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2.1.8 Kecemasan Matematika 

Kecemasan matematika digambarkan sebagai rasa takut dan ketakutan 

khusus untuk situasi yang berhubungan dengan matematika (D’Ailly & Bergering, 

1992: 369). Ashcraft dalam Sheffield & Hunt (2006: 19), mendeskripsikan 

kecemasan matematika sebagai berikut:  

…Like other forms of anxiety, students may feel their heart beat 
more quickly or strongly, they may believe they are not capable of 
completing mathematical problems, or they may avoid attempting 
maths courses (Sheffield & Hunt 2006:19). 

Sebagaimana bentuk kecemasan pada umumnya, peserta didik mengalami detakan 

jantung yang cepat dan kuat, yakin bahwa dirinya tidak mampu menyelesaikan 

masalah matematika dan selalu menghindar dari hal-hal yang berkaitan dengan 

matematika (Sheffield & Hunt, 2006:19). 

Bentuk dari suatu kecemasan matematika yang dialami peserta didik yaitu 

peserta didik mengalami jantung berdebar yang semakin kencang, perasaan yakin 

bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan permasalahan matematika atau 

mereka berusaha menghindari pelajaran matematika. 

Individu yang mengalami kecemasan menghindari kontak dengan situasi 

yang menyebabkan mereka merasa cemas. Apabila suatu individu mengalami 

kecemasan terhadap suatu pelajaran, misalnya pelajaran matematika, maka 

individu tersebut akan menghindari segala hal yang berkaitan dengan matematika. 

Kecemasan akan mengganggu perbuatan belajar peserta didik sebab akan 

mengakibatkan pindahnya perhatian kepada hal lain sehingga kegiatan belajar 

menjadi tidak efektif, sedangkan kecemasan dan frustasi yang lemah dapat 
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membantu belajar atau membuat belajar menjadi lebih baik. Keadaan emosi yang 

lemah dapat menimbulkan perbedaan yang lebih energik, kelakuan yang lebih 

hebat (Hamalik,  2005: 165). 

Menurut Maslim (2001: 74), gejala-gejala kecemasan mencakup unsur-

unsur berikut. 

a. kecemasan (khawatir akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit 

konsentrasi) 

b. ketegangan motorik (gelisah, sakit kepala, gemetaran, tidak dapat santai) 

c. overaktifitas otonomik (kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-

debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing kepala, mulut kering) 

d. adanya kebutuhan yang berlebihan untuk ditenangkan sehingga mengalami 

ketergantungan dengan orang lain 

Menurut Nevid (2003: 164), terdapat beberapa ciri kecemasan antara lain 

kegelisahan, kegundahan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau gemetar, 

banyak berkeringat, sulit berbicara, sulit bernafas, jantung yang berdebar keras 

atau berdetak kencang, pusing, terdapat gangguan sakit perut atau mual, sering 

buang air kecil, merasa sensitif atau mudah marah, khawatir tentang sesuatu, 

ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, berpikir bahwa 

semuanya tidak lagi dapat dikendalikan sehingga sulit tidur, tidak mampu 

menghilangkan pikiran-pikiran terganggu, khawatir akan ditinggal sendirian, dan 

sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran. 

Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecemasan menghadapi 

tes matematika dengan prestasi belajar matematika (Apriliani, 2009: 137). 
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Kecemasan peserta didik terhadap matematika terdiri dari empat faktor, 

yaitu: 

a. Kecemasan problem solving/perhitungan matematika 

 Kecemasan problem solving/perhitungan matematika yaitu kecemasan yang 

muncul pada diri peserta didik ketika peserta didik mengerjakan soal 

perhitungan matematika atau hal yang membutuhkan perhitungan 

matematika. 

b. Kecemasan tes matematika 

Kecemasan tes matematika yaitu kecemasan yang muncul pada diri peserta 

didik menjelang, pada saat maupun setelah menghadapi tes matematika. 

c. Kecemasan penampilan di kelas 

Kecemasan penampilan di kelas yaitu kecemasan pada diri peserta didik 

ketika peserta didik harus tampil di depan kelas baik ketika mengerjakan soal 

latihan maupun ketika mempresentasikan hasil belajarnya. 

d. Kecemasan penerapan matematika 

Kecemasan penerapan matematika yaitu kecemasan yang muncul pada diri 

peserta didik ketika peserta didik menghadapi soal yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari atau ketika peserta didik harus menerapkan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari.  

(Satake, 1995: 1002) 

 

 



34 
 

 
 

2.1.9 Uraian Materi Pokok Segiempat 

Materi geometri merupakan salah satu materi matematika yang tingkat 

keabstrakannya tinggi, karena objek yang dibicarakan di dalamnya merupakan 

benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak. Materi pokok segiempat yang 

dipelajari oleh peserta didik kelas VII semester genap adalah jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat , dan persegi. Penjelasan dari masing-masing materi pokok 

segiempat tersebut yaitu: 

a) Jajargenjang 

1. Pengertian jajargenjang 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang sejajar 

(Kusni, 2001: 14). 

2. Sifat-sifat jajargenjang 

a) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 

 

 

AB//DC dan AD//BC 

b) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

 

 

 dan  
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c) Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180° 

 

 

180° dan 180° 

d) Mempunyai dua diagonal yang saling membagi dua sama panjang 

 

 

 dan  

(Kusni, 2001: 14) 

3. Luas dan keliling jajargenjang 

a) Keliling jajargenjang 

 

 

Keliling jajargenjang dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan semua panjang 

sisinya. Sisi-sisi pada jajargenjang yang sejajar adalah sama panjang. Apabila 

panjang dua sisi yang tidak sejajar masing-masing adalah m dan n, maka keliling 

jajargenjang ditentukan oleh : 

Keliling   2   

b) Luas Jajargenjang 
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Gambar (a) dan (b) adalah model daerah jajargenjang yang kongruen , sehingga 

kedua bangun mempunyai luas daerah yang sama. Model jajargenjang pada 

gambar (a) mempunyai alas =  dan tinggi = t. Model gambar (b) diubah menjadi 

seperti model bangun gambar (c), sehingga bangun yang terjadi adalah persegi 

panjang yang mempunyai panjang =  dan lebar = t. 

Model jajargenjang pada gambar (a) dan gambar (c) mempunyai luas daerah yang 

sama. 

Maka, luas daerah jajargenjang  = luas daerah persegi panjang 

 = panjang x lebar 

    

Jadi jika jajargenjang yang mempunyai panjang  dan tinggi , serta luas 

daerahnya L, maka    

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

Luas daerah jajargenjang = alas x tinggi.  

(Hidayah & Sugiarto, 2005: 20) 

b) Persegi Panjang 

1. Pengertian persegi panjang 

Persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku. 

Akibatnya: 

a. Persegi panjang keempat sudutnya siku-siku. 

b. Semua sifat jajar genjang berlaku untuk persegi panjang 

(Kusni, 2001: 15) 

 



37 
 

 
 

2. Sifat-sifat persegi panjang 

a. Diagonal-diagonalnya sama panjang 

 

 

b. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

  

 

AB = DC dan AB//DC 

c. Setiap sudutnya siku-siku 

 

 

 

d. Mempunyai 2 sumbu simetri yaitu vertikal dan horizontal. 

 

 

 

3. Keliling dan luas persegi panjang 

a) Keliling persegi panjang 
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Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. Jika ABCD 

adalah persegi panjang dengan panjang= p dan lebar = l. maka keliling ABCD = p 

+ l + p + l dan dapat ditulis sebagai :  

  2 2 2  

b) Luas persegi panjang 

 

 

 

Persegi panjang di atas mempunyai panjang = 4 cm dan lebar = 2 cm, terlihat 

luasnya 8 , 8 = 4 x 2 

Dengan demikian jika persegi panjang tersebut mempunyai panjang  dan lebar 

, maka luasnya: 

 

Luas persegi panjang sama dengan perkalian panjang dan lebarnya. (Kusni, 2001: 

19) 

c) Belah Ketupat 

1. Pengertian belah ketupat 

Belah ketupat adalah jajargenjang yang dua sisi yang berurutan sama panjang 

(Kusni, 2001: 16). 

Akibatnya: 

a. Keempat sisi pada belah ketupat adalah sama panjang. 

b. Sifat-sifat pada jajar genjang berlaku untuk belah ketupat 

 

4 cm 

2 cm 
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2. Sifat-sifat belah ketupat 

a. Semua sisinya sama panjang 

 

 

 

b. Dalam belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan diagonal-

diagonal membaginya menjadi sudut-sudut yang sama besar dan diagonal-

diagonalnya tegak lurus 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

c. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 
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d. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 

 

 

 

 

 adalah sumbu simetri dari belah ketupat  

 adalah sumbu simetri dari belah ketupat  

3. Keliling dan luas daerah ketupat 

a) Keliling belah ketupat 

 

 

 

Perhatikan belah ketupat ABCD di atas, dengan panjang sisi sama dengan s dan 

titik potong antardiagonalnya di O. 

Keliling ABCD = AB + BC + CD + DA    4  

Keliling belah ketupat = 4 x panjang sisi 

b) Luas belah ketupat 
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 Gambar (a) adalah model belah ketupat ABCD dengan   . 

Bangun (a) diubah menjadi (b), dan kemudian menjadi (c) yaitu persegi panjang 

AOO’C dengan ′  dan  ′ . Model belah ketupat 

pada gambar (a) mempunyai diagonal-diagonal  dan . Model gambar (c) 

adalah model persegi panjang dengan panjang  dan lebar . 

Model belah ketupat pada gambar (a) dan persegi panjang pada gambar (c) 

mempunyai luas daerah yang sama. 

Maka,  

Luas daerah belah ketupat ABCD  = Luas daerah persegi panjang AOO’C 

    

      

Jadi jika belah ketupat mempunyai diagonal-diagonal  dan , serta luas 

daerahnya L, maka       

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

Luas daerah belah ketupat =  x diagonal1 x diagonal2 

 (Sugiarto dan Isti Hidayah, 2005: 23) 

d) Persegi 

1. Pengertian persegi 

Persegi adalah suatu segiempat yang semua sisinya sama panjang dan satu 

sudutnya siku-siku 
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Akibatnya: 

a. Keempat sudutnya siku-siku. 

b. Semua sifat-sifat pada belah ketupat dan persegi panjang berlaku pada 

persegi. 

(Kusni, 2001: 17) 

2. Sifat-sifat persegi 

a. Semua sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar 

 

 

b. Setiap sudutnya siku-siku 

 

 

c. Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang, berpotongan ditengah-

tengah dan membentuk sudut siku-siku. 

 

 

d. Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. 
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e. Memiliki 4 sumbu simetri 

 

 

 

3. Keliling dan luas persegi 

a) Keliling persegi 

 

 

 

Keliling persegi adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya. Pada gambar di 

samping, PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  = s, maka keliling PQRS 

adalah  dan dapat ditulis: 

  4  

b) Luas persegi 

 

 

 

Persegi di atas mempunyai panjang masing-masing sisi  = 2 cm, terlihat luasnya 

4 , 4 = 2 x 2 

Dengan demikian jika persegi tersebut mempunyai panjang masing sisi , maka 

luasnya: 
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Luas persegi sama dengan kuadrat dari panjang sisinya. 

 (Kusni, 2001: 22) 

2.2 KERANGKA BERPIKIR 

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pelajaran matematika di 

sekolah masih dianggap cukup susah untuk dipahami. Hal ini terbukti dari prestasi 

belajar matematika beberapa peserta didik yang masih di bawah standar. Citra 

tentang susahnya pelajaran matematika menginduksi perasaan cemas pada banyak 

peserta didik ketika mereka harus berhadapan dengan pelajaran matematika. 

Prestasi belajar yang kurang optimal ini salah satu penyebabnya adalah metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kebanyakan kegiatan pembelajaran 

dilakukan hanya pada satu arah yaitu dari guru ke peserta didik yang akan 

membuat peserta didik menjadi pasif dan akan menimbulkan kejenuhan. 

Pembelajaran matematika seharusnya menyenangkan, maka selain 

diperlukan suatu model yang tepat untuk pembelajaran juga diperlukan media 

yang tepat untuk diaplikasikan ke mata pelajaran matematika. Media merupakan 

hal yang patut dipikirkan untuk menunjang kesuksesan pembelajaran. Salah satu 

media tersebut adalah permainan ular tangga matematika. Permainan ular tangga 

matematika adalah modifikasi dari permainan ular tangga pada umumnya, namun 

pada media tersebut tersimpan nilai-nilai edukasi khususnya di bidang 

matematika. Penggunaan media permainan ular tangga matematika akan 

menghadirkan keasyikan tersendiri dalam pembelajaran matematika. 
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Sejauh ini, prestasi belajar peserta didik pada materi pokok segiempat di 

SMP N 4 Pati sudah baik, namun sebagian besar peserta didik menganggap materi 

geometri adalah materi yang memerlukan daya penalaran tinggi dalam 

menyelesaikan soal-soal, sehingga diperlukan paradigma baru dalam dunia 

pendidikan yang menghendaki pemberian pengalaman belajar secara langsung 

pada peserta didik dalam proses pembelajaran, selain itu diharapkan terciptanya 

suasana komunitas belajar yang kondusif dan tidak menjenuhkan, sehingga 

diperlukan suatu metode, model pembelajaran dan suatu media pembelajaran yang 

dapat menunjang terciptanya masyarakat belajar yang dinamis, tidak menjenuhkan 

dan mampu memacu kreativitas, interaksi antar peserta didik, dan interaksi antara 

peserta didik dengan guru, yaitu menggunakan pembelajaran kooperatif, salah 

satunya adalah model pembelajaran TAI. Jumlah anggota tiap kelompok pada 

model TAI sebanyak 4-5 orang. Penerapaan model pembelajaran TAI dilengkapi 

media permainan ular tangga matematika dan LKPD mengakibatkan tingkat 

kecemasan matematika dapat dikurangi, sehingga prestasi belajar peserta didik 

dapat ditingkatkan.  

Berdasarkan uraian di atas, skema kerangka berpikir disajikan pada 

gambar 2.2. 
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Matematika cukup 
susah dipahami 

Perasaan cemas ketika 
menghadapi matematika 

Prestasi belajar matematika 
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matematika 

LKPD 

Gambar 2.2. Skema Kerangka Berpikir 

Tingkat kecemasan matematika 
peserta didik menurun 

Prestasi belajar peserta didik 
mencapai di atas KKM 
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2.3 HIPOTESIS 

1. Rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 

2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika, model pembelajaran TAI bermediakan 

LKPD, dan model pembelajaran ekspositori pada materi pokok segiempat 

dapat mencapai di atas KKM. 

2. Terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII semester 

2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran 

TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model pembelajaran 

TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori pada materi 

pokok segiempat. Secara khusus: 

a) Rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 

2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika lebih tinggi daripada model pembelajaran 

ekspositori pada materi pokok segiempat. 

b) Rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 

2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

LKPD lebih tinggi daripada model pembelajaran ekspositori pada materi 

pokok segiempat. 

c) Tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII 

semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model TAI 

bermediakan permainan ular tangga matematika dengan yang diajar 
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menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan LKPD pada materi 

pokok segiempat. 

3. Terdapat perbedaan rata-rata kecemasan matematika peserta didik kelas VII 

semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori 

pada materi pokok segiempat. Secara khusus: 

a) Rata-rata kecemasan peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 

2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika lebih rendah daripada model pembelajaran 

ekspositori pada materi pokok segiempat. 

b) Rata-rata kecemasan peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 

2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

LKPD lebih rendah daripada model pembelajaran ekspositori pada materi 

pokok segiempat. 

c) Rata-rata kecemasan peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 

2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika lebih rendah daripada model pembelajaran 

TAI bermediakan LKPD pada materi pokok segiempat. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi merupakan totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 2005: 6). Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 4 Pati meliputi kelas VII.A, VII.B, VII.C, VII.D, VII.E, 

VII.F, VII.G, dan VII.H. 

3.1.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 2005: 

6). Sampel penelitian ini terdiri dari peserta didik pada 2 kelas eksperimen yaitu 

kelas VII.B dan VII.C, dan 1 kelas kontrol yaitu kelas VII.A. Peserta didik kelas 

VII.B diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan LKPD, untuk 

selanjutnya disebut dengan kelas eksperimen 1. Peserta didik kelas VII.C diajar 

menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga 

matematika, untuk selanjutnya disebut dengan kelas eksperimen 2. Peserta didik 

kelas VII.A diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori, untuk 

selanjutnya disebut dengan kelas kontrol. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik random sampling. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati 

(Sugiyono, 2003: 2). Variabel penelitian ini adalah model pembelajaran, prestasi 

belajar, dan tingkat kecemasan matematika peserta didik. Ketiga variabel tersebut 

dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu variabel independen dan variabel 

dependen. 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menjadi 

penyebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat) 

(Sugiyono, 2003: 3). Variabel independen dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran  dan media yang digunakan, antara lain: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI yang 

bermediakan permainan ular tangga matematika. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran TAI yang 

bermediakan LKPD. 

3. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel respon atau 

konsekuen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya 

variabel independen (Sugiyono, 2003: 3). Variabel dependen yang diteliti pada 

penelitian ini adalah prestasi belajar dan kecemasan matematika peserta didik 

pada materi pokok segiempat. Pada penelitian ini, yang termasuk variabel 

dependen adalah: 
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1. Prestasi belajar peserta didik pada materi pokok segiempat. 

a) Prestasi belajar peserta didik pada materi pokok segiempat dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI yang bermediakan 

permainan ular tangga matematika. 

b) Prestasi belajar peserta didik pada materi pokok segiempat dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI yang bermediakan 

LKPD. 

c) Prestasi belajar peserta didik pada materi pokok segiempat dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

2. Kecemasan matematika peserta didik pada materi pokok segiempat. 

a) Kecemasan matematika peserta didik pada materi pokok segiempat dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI yang bermediakan 

permainan ular tangga matematika. 

b) Kecemasan matematika peserta didik pada materi pokok segiempat dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI yang bermediakan 

LKPD. 

c) Kecemasan matematika peserta didik pada materi pokok segiempat dengan 

menggunakan model pembelajaran ekspositori 
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3.3 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan populasi 

2. Meminta kepada guru, nilai ujian semester satu untuk semua kelas VII. Data 

ini digunakan sebagai data awal untuk diuji normalitas, homogenitas, dan 

kesamaan rata-rata. Setelah dianalisis dan diketahui bahwa semua kelas VII 

berawal dari kemampuan yang sama, kemudian dipilih 3 kelas sebagai sampel 

dan dari ketiga sampel dilakukan intervensi pada 2 kelas 

3. Penentuan sampel-sampel dengan langkah sebagai berikut: 

Memilih 3 kelas secara random sampling dari semua kelas yang ada sebagai 

sampel dalam suatu populasi. Jadi, dalam penelitian ini diperlukan 3 kelas 

sebagai sampel. Sampel yang dipilih tersebut homogen dan mempunyai 

kesamaan rata-rata prestasi belajar dengan alasan peserta didik mendapatkan 

materi pokok berdasarkan kurikulum yang sama, peserta didik yang menjadi 

objek penelitian duduk di kelas yang sama, dan pembagian kelas tidak 

berdasarkan adanya kelas unggulan sehingga peserta didik memiliki 

kemampuan yang setara. Pengujian homogen dan kesamaan rata-rata, 

disajikan pada lampiran 3. 

4. Memberi intervensi pada kelas eksperimen 1 dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif TAI dengan bermediakan LKPD, sedangkan kelas 

eksperimen 2 menggunakan model pembelajaran kooperatif TAI dengan 

bermediakan permainan ular tangga matematika, dan kelas kontrol 
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menggunakan model pembelajaran ekspositori, dengan langkah masing-

masing model pembelajaran sesuai dengan pemaparan yang ada pada 

landasan teori . 

5. Sebelum mengadakan evaluasi pada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2, 

dan kelompok kontrol, dilakukan uji coba tes prestasi belajar terlebih dahulu 

pada kelas uji coba untuk mengetahui reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 

pembeda dan uji coba skala untuk mengetahui reliabilitas dan daya beda. 

Setelah dilakukan perhitungan, kemudian diambil beberapa soal yang sesuai 

kriteria untuk evaluasi pada kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. 

6. Menganalisis data hasil tes dari kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan 

kontrol. Desain penelitian ini menggunakan satu kelas eksperimen 1, satu 

kelas eksperimen 2, dan satu kelas kontrol. 

Berdasarkan uraian desain penelitian eksperimen di atas, skema desain 

penelitian dapat ditunjukkan dalam gambar 3.1 sebagai berikut: 



54 
 

 
 

  

Gambar 3.1. Skema Desain penelitian 

UJI COBA 
(VII.F) 

Instrumen hasil 
analisis uji coba 

POPULASI  
(Kelas VII SMP Negeri 4 Pati) 

(Kls VII.A,VII.B,VII.C,VII.D,VII.E,VII.F,VII.G,VII.H) 
 

SAMPEL 
(VII.A,VII.B,VII.C)  

KONTROL 
(VII.A) 

EKSPERIMEN 1 
(VII.B) 

Perlakuan 1 
Model Pembelajaran TAI 

Bermediakan LKPD 
 

Analisis data 

Penarikan Simpulan 

Generalisasi 

EKSPERIMEN 2 
(VII.C) 

Perlakuan 2 
Model Pembelajaran TAI 
Bermediakan Permainan 
Ular Tangga Matematika 

 

Model pembelajaran 
ekspositori 

 

Pemberian tes prestasi belajar dan skala kecemasan 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2006 : 160). 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga metode, antara lain: 

a) Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006: 158). Dalam 

penelitian ini, dengan menggunakan metode dokumentasi peneliti  mendapatkan 

data awal yang berupa nilai tes peserta didik kelas VII semester satu. 

b) Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunaan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2006: 150).  Bentuk tes yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis. Sebelum butir soal tes tertulis 

digunakan dalam penelitian, butir soal tes yang akan digunakan diteliti reliabilitas, 

daya beda, dan tingkat kesukaran oleh peneliti. Pada penelitian ini, tes yang 

dilakukan berupa tes prestasi belajar pada materi pokok segiempat. Tes tersebut 

digunakan sebagai cara memperoleh data kuantitatif yang kemudian  akan diolah 

untuk menguji hipotesis. 

c) Metode Skala   

Skala merupakan teknik pengukuran data yang bersifat mengukur karena 

diperoleh dari hasil ukur berbentuk angka-angka. Skala berbeda dengan tes, kalau 
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tes ada jawaban salah atau benar sedangkan skala tidak ada jawaban salah-benar 

tetapi jawaban responden terletak dalam suatu rentang (skala). Skala bertingkat 

merupakan suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala (Arikunto, 2006: 157).  

Penelitian ini menggunakan metode skala, yaitu berupa skala psikologi yaitu skala 

kecemasan matematika untuk mengetahui tingkat kecemasan matematika peserta 

didik kelas VII pada materi pokok segiempat. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto, 2006: 160). Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah 

instrumen tes dan instrumen skala kecemasan matematika. Sebelum digunakan 

untuk mengukur kemampuan peserta didik, instrumen tes dan skala kecemasan 

matematika diujicobakan pada kelas uji coba. Kelas uji coba pada penelitian ini 

adalah kelas VII.F.  Uji coba tes prestasi belajar dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 30 April 2011 pukul 07.00-08.20 WIB, sedangkan uji coba skala 

kecemasan matematika pukul 08.20-08.50 WIB. Pelaksanaan uji coba diawasi 

oleh Putri Kismiati, S.Pd selaku guru mata pelajaran matematika pada kelas VII.F. 

Instrumen uji coba tes prestasi belajar disajikan pada lampiran 8, sedangkan 

instrumen uji coba skala kecemasan matematika disajikan pada lampiran 14. 
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3.5.1 Instrumen Tes  

 Pada penelitian ini, instrumen tes yang digunakan merupakan tes prestasi 

belajar untuk mengetahui kemampuan peserta didik kelas VII pada materi pokok 

segiempat. Instrumen tes prestasi belajar disajikan pada lampiran 10.  

3.5.2 Instrumen Skala Kecemasan Matematika 

Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data yang lain seperti tes, 

angket (questionaire), daftar isian, inventori dan lain-lainnya. Dalam percakapan 

sehari-hari, istilah skala disamakan dengan istilah tes, namun dalam 

pengembangan instrument ukur, istilah tes digunakan untuk penyebutan alat ukur 

kemampuan kognitif, sedangkan istilah skala lebih banyak dipakai untuk 

menamakan alat ukur aspek afektif (Azwar, 2009: 3). 

Blue print skala kecemasan matematika adalah lembar pedoman yang 

disajikan dalam bentuk tabel yang memuat komponen-komponen atribut yang 

harus dibuat item, proporsi item dalam masing-masing komponen dan juga 

memuat indikator perilaku dalam setiap komponen. Blue print berfungsi 

memberikan gambaran mengenai isi skala dan menjadi acuan serta pedoman bagi 

peneliti untuk tetap berada pada lingkup yang benar (Azwar, 2009: 23). Blue print 

skala kecemasan matematika pada penelitian ini disajikan pada lampiran 13. 

Salah satu format skala psikologi yaitu subjek diminta memilih jawaban 

yang memperlihatkan tingkat kesetujuan sebagaimana yang digambarkan dalam 

item (Azwar, 2009: 32). Jawaban disajikan dalam pilihan-pilihan. Dalam 

penyajian pilihan-pilihan tersebut terdapat beberapa macam, namun peneliti 
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memilih untuk memperlihatkan tingkat kesetujuan dalam empat jenjang pilihan 

diantaranya sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju.  

Setiap aspek dalam skala psikologi terdiri dari pernyataan mendukung 

(favourable) dan pernyataan tidak mendukung (unfavourable). Dalam pemberian 

skor, setiap respon positif (ya, setuju, selalu atau semacamnya) terhadap item 

favourable akan diberi bobot yang tinggi  daripada respon yang negatif (tidak, 

tidak setuju, tidak pernah dan semacamnya). Sebaliknya untuk item yang tidak 

favourable (unfavorable), respons positif akan diberi skor yang bobotnya lebih 

rendah daripada respon negatif (Azwar, 2009: 27). Instrumen skala kecemasan 

matematika pada penelitian ini disajikan pada lampiran 16. 

Pemberian skor pada skala kecemasan ini, pilihan jawaban yang bersifat 

favourable bergerak dari 4 (empat) untuk pilihan jawaban sangat setuju dan 1 

(satu) untuk pilihan jawaban sangat tidak setuju. Sebaliknya untuk pilihan 

jawaban yang bersifat unfavourable bergerak dari 4 (empat) untuk pilihan 

jawaban sangat tidak setuju dan 1 (satu) untuk pilihan jawaban sangat setuju. Bila 

disajikan dalam tabel, dapat dilihat dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kategori jawaban 

Kategori Pilihan jawaban 
Favourable Unfavourable 

Sangat setuju 4 1 
Setuju 3 2 
Tidak setuju 2 3 
Sangat tidak  
setuju 1 4 
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3.6 Analisis Instrumen 

3.6.1 Analisis Butir Instrumen Tes 

3.6.1.1 Daya Beda 

 Daya beda ditentukan dengan menggunakan rumus korelasi point biserial 

yang diterapkan pada data. 

   …(3.1) 

Keterangan : 

rpbis = koefisien korelasi point biserial 

Mp = mean skor pada tes dari peserta tes yang memiliki jawaban benar pada 

butir soal 

MT = mean skor total 

ST = deviasi standar skor total 

p = proporsi peserta tes yang menjawab benar pada butir soal 

q = 1 – p (Hayat, 1999: 20)   

 Daya beda dinyatakan baik jika minimum besarnya 0,3 (Mardapi, 2008: 

143). Berdasarkan analisis data hasil uji coba menggunakan program iteman 

dengan melihat skor pada kolom Point Biser, soal yang mempunyai daya beda 

yang baik terdiri dari 29 soal yaitu pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40. Soal yang 

mempunyai daya beda yang tidak baik sebanyak 11 soal yaitu pada nomor 14, 15, 

19, 22, 24, 28, 31, 32, 34, 36, dan 37. Akan tetapi, jika soal nomor 22  

dihilangkan, maka akan terdapat salah satu indikator soal yang hilang yaitu 
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indikator soal nomor 13. Oleh karena itu, soal nomor 22 diperbaiki dan tetap 

digunakan. 

3.6.1.2 Reliabilitas 

 Uji reliabilitas soal bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu soal 

menghasilkan ukuran yang konsisten meskipun instrumen digunakan berkali-kali. 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas soal instrumen adalah 

1 ∑   …(3.2) 

  = koefisien alpha 

R = jumlah butir soal dalam tes 

 = varians butir soal i 

  = varians tes total (skor total) (Hayat, 1999: 23) 

 Reliabilitas instrumen dikatakan baik jika koefisien alpha lebih dari 0,70 

(Mardapi, 2008: 125). Berdasarkan analisis data hasil uji coba menggunakan 

program iteman dengan melihat skor pada Alpha yaitu 0,832, dapat disimpulkan 

soal uji coba mempunyai reliabilitas yang baik. 

3.6.1.3 Tingkat Kesukaran 

 Tingkat kesukaran soal yaitu jumlah peserta tes yang menjawab benar 

pada soal yang dianalisis dibandingkan dengan pes3erta tes seluruhnya. 

P = ∑   …(3.3) 
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Keterangan : 

P = proporsi menjawab benar pada butir soal tertentu 

∑  = banyaknya peserta tes yang menjawab benar 

N = jumlah seluruh peserta tes yang menjawab (Hayat, 1999: 17)   

Soal dengan P < 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan 0,30  0,70  adalah soal sedang 

Soal dengan P > 0,70 adalah soal mudah 

(Hayat, 1999: 18) 

Berdasarkan analisis data hasil uji coba menggunakan program iteman 

dengan melihat skor pada kolom Prop. Correct, soal yang sukar adalah soal 

nomor 9, 13, 16, 17, 18, 23, 27, 31, 34, 35, dan 37. Soal yang sedang adalah soal 

nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 20, 21, 26, 29, 30, 33, 36, 38, 39, dan 40. Soal yang 

mudah adalah soal nomor 2, 7, 12, 14, 15, 19, 22, 24, 25, 28, dan 32. 

3.6.2 Analisis Butir Instrumen Skala 

 Salah satu instrumen yang sering dipakai dalam penelitian ilmiah adalah 

skala, yang bertujuan untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai suatu hal. 

Salah satu skala yang sering dipakai adalah Skala Likert, yaitu skala yang berisi 

empat tingkat jawaban yang merupakan skala jenis ordinal. Penyusunan skala 

Likerts semula adalah: 

 1 = sangat tidak setuju 

 2 = tidak setuju 

 3 = setuju 

 4 = sangat setuju 
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Pengujian daya beda dan reliabilitas adalah proses menguji butir-butir 

pertanyaan yang ada di dalam skala. Analisis dimulai dengan menguji daya beda 

terlebih dahulu, baru diikuti oleh uji reliabilitas. Jadi jika sebuah butir tidak sesuai 

kriteria, maka otomatis butir skala tersebut tidak dipakai. 

3.6.2.1 Daya Beda 

Daya beda sering disebut juga daya diskriminasi item. Daya diskriminasi 

item (sering diberi nama validitas item) adalah sejauh mana item mampu 

membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang 

tidak memiliki atribut yang diukur (Azwar, 2009: 58). Daya beda ditentukan 

dengan menggunakan rumus korelasi point biserial yang diterapkan pada data. 

∑
∑ ∑ ∑ ∑

  …(3.4) 

Keterangan : 

rpbis = koefisien korelasi point biserial 

N  = banyaknya peserta tes 

X  = skor butir 

Y  = skor total (Hayat, 1999: 20)   

Hasil perhitungan yang nilainya < 0,3 dianggap tidak memuaskan, 

sehingga item yang dipilih adalah item yang mempunyai daya beda 0,3 (Azwar, 

2009: 103). Berdasarkan analisis data hasil uji coba menggunakan program iteman 

dengan melihat skor pada kolom Item-Scale Correlation, terdapat 26 butir skala 

yang sesuai kriteria, yaitu pada nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, dan 30, sedangkan butir skala yang 

tidak memuaskan yaitu terdapat pada nomor 1, 2, 3, 26. 
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3.6.2.2 Reliabilitas 

 Uji reliabilitas skala bertujuan untuk menentukan kemampuan suatu skala 

menghasilkan ukuran yang konsisten meskipun instrumen digunakan berkali-kali. 

Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas skala adalah rumus (3.2). 

Reliabilitas instrumen dikatakan baik jika koefisien alpha lebih dari 0,70 

(Mardapi, 2008: 125). Berdasarkan analisis data hasil uji coba menggunakan 

program iteman dengan melihat skor pada Alpha yaitu 0,884, dapat disimpulkan 

skala uji coba mempunyai reliabilitas yang baik. 

Menurut Sudjana (2005: 47), pembuatan kriteria tingkat kecemasan dapat 

dilakukan langkah-langkah berikut: 

Skor tertinggi = 26, sedangkan skor terendah = 104 

Rentang = skor teringgi- skor terendah = 104 - 26 = 78 

Banyak kriteria = 5 

Panjang interval = 
 

15,6 = 16 (pembulatan) 

Kriteria skor tingkat kecemasan matematika peserta didik, disajikan pada 

tabel.3.2. 

Tabel 3.2. Kriteria Skor Tingkat Kecemasan Matematika Peserta Didik 

Interval skor Kriteria tingkat kecemasan matematika 
90  skor  105 Sangat rendah 
74  skor  89 Rendah 
58  skor  73 Sedang 
42   skor  57 Tinggi 
26  skor  41 Sangat tinggi 
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3.6.3 Analisis Data 

3.6.3.1 Analisis Data Awal 

Sebelum pemberian treatment, dilakukan pengujian normalitas dan 

homogenitas data populasi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

kesamaan kondisi awal populasi. Data yang digunakan adalah nilai ujian semester 

satu peserta didik kelas VII SMP Negeri 4 Pati.  

1. Uji Normalitas Populasi 

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur suatu data berdistribusi normal 

atau tidak, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial).  

Hipotesis yang digunakan yaitu.: 

H0 : data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal.  

Dalam pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS, digunakan kriteria jika 
 

hitung atau nilai Chi-Square < 
 
tabel(1-α; df) , maka H0 diterima (Santoso, 2002: 

226). 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Chi-Kuadrat. Rumus 

yang dipakai untuk perhitungan manual Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut. 

∑   …(3.5) 

Keterangan:  

  = Chi Kuadrat  

  = frekuensi yang diharapkan  

  = frekuensi pengamatan 

(Sudjana, 2005:273) 

Hasil pengujian normalitas data disajikan pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Data Hasil Uji Normalitas Populasi 

 A B C D E F G H 
Chi-
Square 8.121a 15.500b 16.970c 4.091d 4.000e 5.188f 4.606c 2.875g

Df 22 18 16 23 23 16 16 17
Asymp. 
Sig. .997 .627 .388 1.000 1.000 .995 .997 1.000

Nilai 
 
tabel untuk df sebesar 22 adalah 33,9, df sebesar 18 adalah 28,9, df 

sebesar 16 adalah 26,3, df sebesar 23 adalah 35,2, dan df sebesar 17 adalah 27,6 

(disajikan dalam lampiran 35). Terlihat dari tabel tersebut, nilai Chi-Square. kelas 

VII.A sebesar 8,121 < 33,9, kelas VII.B sebesar 15,500 < 28,9, kelas VII.C 

sebesar 16,970 < 26,3, kelas VII.D sebesar 4,091 < 35,2, kelas VII.E sebesar 

4,000 < 35,2, kelas VII.F sebesar 5,188 < 26,3, kelas VII.G sebesar 4,606 < 26,3, 

dan kelas VII.H sebesar 2,875 < 27,6  sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

awal populasi berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas Populasi 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk menguji kesamaan k buah ( 2) varians 

populasi yang berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 261). Hipotesis yang akan 

diujikan adalah: 

H0 :  ( kedelapan kelompok memiliki varians yang sama ) 

H1 : paling tidak ada satu tanda tidak sama dengan (varian tidak homogen) 

Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 jika Probabilitas (Sig.) > α 

dengan α = 5% (Santoso, 2002: 118). 
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Uji homogenitas kesamaan dari sampel dibuktikan dengan Levene Test dimana 

digunakan untuk pengujian jika sampel k punya varian yang sama. Levene Test 

adalah alternatif dari Bartlett Test. 

Rumus yang dipakai dalam uji Levene Test adalah 

 ∑ ..

∑ ∑
  …(3.6) 

Keterangan : 

W : Hasil Tes 

k : jumlah grup berbeda yang masuk dalam sampel 

N : total sampel 

Ni  : jumlah sampel grup i 

Yij  : nilai sampel  j dari grup i 

,          adalah  mean  dari grup i 
,   adalah median dari grup i

 

..  ∑ ∑  , adalah mean dari semua  

.  ∑  , adalah mean dari Zij untuk grup i 

(Olkin et al., 1960: 280). 

Hasil pengujian homogenitas data disajikan pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Data Hasil Uji Homogenitas Populasi 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.326 7 252 .238 

 

Berdasarkan tabel 3.4, nilai sig. sebesar 0,238 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai awal populasi homogen. 
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3. Uji Kesamaan Rata-Rata Populasi 

Uji kesamaan rata-rata menggunakan analisis anava satu arah untuk menguji 

kesamaan k buah rata-rata populasi dengan k > 2. Hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut. 

Ho :  

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

Dalam penelitian ini uji anava 1 arah dilakukan dengan uji One-Way Anova 

dengan menggunakan program SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima 

Ho jika Probabilitas (Sig.) > α dengan α = 5% (Santoso, 2002: 120). 

Rumus yang dipakai untuk perhitungan manual Anava adalah sebagai berikut. 

∑

 …(3.7) 

 

Keterangan: 

∑  dengan  

∑   

∑  = jumlah kuadrat (JK) dari semua nilai pengamatan 

∑   

Kriteria pengujian adalah tolak  jika ,  dengan dk pembilang 

1  dan dk penyebut , dan  adalah taraf nyata 

untuk pengujian. (Sudjana, 2005: 304). 
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Perhitungan dapat dipermudah dengan membuat tabel ringkasan ANAVA 

disajikan dalam tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Ringkasan ANAVA 
 

Sumber 
Variasi 

Dk JK KT F 

Rata-rata 1  
1  

 

 

Antar 
Kelompok 

k- 1  
1  

Dalam 
Kelompok 

∑ 1   
∑ 1  

Total  --- --- 

Sumber: Sudjana, 2005: 305 

Hasil pengujian kesamaan rata-rata populasi disajikan pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Data Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Populasi 

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1300.328 7 185.761 1.960 .061
Within Groups 23889.438 252 94.799   
Total 25189.765 259    

 
Terlihat dari tabel 3.6, nilai sig. sebesar 0,061 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata antara prestasi belajar peserta didik pada 

populasi. 

3.6.3.2 Analisis Data Akhir 

Setelah perlakuan selesai diberikan maka diadakan tes untuk 

mengambil data prestasi belajar dan tingkat kecemasan peserta didik kelas 

eksperimen I, kelas eksperimen II, dan kelas kontrol. Tujuan dari analisis tahap 

akhir adalah untuk menjawab hipotesis yang telah dikemukakan. Data yang 
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digunakan adalah nilai tes prestasi belajar dan skor kecemasan matematika dari 

kelas eksperimen I, kelas eksperimen II, dan kelas kontrol. Langkah- langkah 

analisis nilai tes prestasi belajar dan skor kecemasan matematika meliputi uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis.  

1. Analisis Tes Prestasi Belajar 

1) Uji Normalitas 

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur suatu data berdistribusi normal 

atau tidak, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial).  

Hipotesis yang digunakan yaitu.: 

H0 : data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal.  

Dalam pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS, digunakan kriteria jika 
 

hitung atau nilai Chi-Square < 
 
tabel(1-α; df) , maka H0 diterima (Santoso, 2002: 

226). Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

(3.5).  

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk menguji kesamaan k buah ( 2) varians 

populasi yang berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 261). Hipotesis yang akan 

diujikan adalah: 

H0 :  ( ketiga kelompok memiliki varians yang sama ) 

H1 : paling tidak ada satu tanda tidak sama dengan (varian tidak homogen) 
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Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan uji One-Way Anova 

dengan menggunakan program SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima 

H0 jika Probabilitas (Sig.) > α dengan α = 5% (Santoso, 2002: 118). 

Uji homogenitas kesamaan dari sampel dibuktikan dengan Levene Test dimana 

digunakan untuk pengujian jika sampel k punya varian yang sama. Levene Test 

adalah alternatif dari Bartlett Test dengan menggunakan rumus (3.6). 

3) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diajukan. 

a. Pengujian Ketuntasan Minimal 

Salah satu syarat pembelajaran dalam penelitian ini dikatakan efektif jika 

memenuhi KKM yang telah ditentukan yaitu jika rata-rata prestasi belajar peserta 

didik mencapai minimal 75 untuk ketuntasan setiap individu. 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ketuntasan minimal. 

0H : rata-rata prestasi belajar peserta didik = 75  

aH : rata-rata prestasi belajar peserta didik > 75  

Rumus yang digunakan adalah : 

√
 ... (3.8) 

Keterangan: 

−

x  = rata-rata prestasi belajar 

s = simpangan baku 

n = banyaknya peserta didik 
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Dengan uji pihak kanan, kriteria yang digunakan adalah 0H  ditolak jika 

tabelhitung tt > , di mana );1( dktabel tt α−=  didapat dari daftar distribusi student dengan 

1−= ndk dan α = 5% (Sudjana, 2005: 230). 

b. Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Prestasi Belajar Peserta Didik  

Analisis varians satu arah dimaksudkan untuk menentukan apakah kelompok 

sampel memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara statistik. Hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut. 

Ho : 321 μμμ ==   

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

Dalam penelitian ini uji anava 1 arah dilakukan dengan uji One-Way Anova 

dengan menggunakan program SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima 

Ho jika Probabilitas (Sig.) > α dengan α = 5% (Santoso, 2002: 120). Rumus yang 

dipakai untuk perhitungan manual Anava adalah rumus (3.7). Perhitungan dapat 

dipermudah dengan membuat tabel ringkasan ANAVA disajikan sebagaimana  

tabel 3.5 (halaman 68). 

Apabila pada uji perbedaan rata-rata, Ho ditolak maka diteruskan dengan uji lanjut 

perbedaan rata-rata. Uji lanjut yang digunakan adalah uji scheffe karena jumlah 

anggota sampel yang digunakan tidak sama banyaknya untuk masing-masing 

sampel. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

Ho : 21 μμ =   

Ha : 21 μμ ≠   
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Dalam penelitian uji lanjut pada One-Way Anova dengan menggunakan program 

SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 jika Probabilitas (Sig.) > α 

dengan α = 5% (Santoso, 2002: 120). 

Rumus yang digunakan: 

 …(3.9) 

Keterangan: 

MSw   = Means Square Within (Mean kuadrat dalam kelompok)  

  = mean sampel i 

  = mean sampel j 

  = banyak anggota sampel i 

  = banyak anggota sampel j 

  = jumlah kelompok sampel 

Kriteria pengujian adalah iμ  berbeda secara signifikan dengan jμ bila  

dengan   dapat diperoleh dengan 0,05 dan 1  

dimana  adalah jumlah anggota sampel secara keseluruhan (Sumanto, 1990: 

170). 

2. Analisis Skor Kecemasan Matematika Peserta Didik 

1) Uji Normalitas 

Uji distribusi normal adalah uji untuk mengukur suatu data berdistribusi normal 

atau tidak, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik (statistik inferensial). 
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Hipotesis yang digunakan yaitu.: 

H0 : data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. 

H1 : data tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal.  

Dalam pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS, digunakan kriteria jika 
 

hitung atau nilai Chi-Square < 
 
tabel(1-α; df) , maka H0 diterima (Santoso, 2002: 

226). Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan rumus 

(3.5).  

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dilakukan untuk menguji kesamaan k buah ( 2) varians 

populasi yang berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 261). Hipotesis yang akan 

diujikan adalah: 

H0 :  ( ketiga kelompok memiliki varians yang sama ) 

H1 : paling tidak ada satu tanda tidak sama dengan (varians tidak homogen) 

Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan uji One-Way Anova 

dengan menggunakan program SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima 

H0 jika Probabilitas (Sig.) > α dengan α = 5% (Santoso, 2002: 118). 

Uji homogenitas kesamaan dari sampel dibuktikan dengan Levene Test dimana 

digunakan untuk pengujian jika sampel k punya varian yang sama. Levene Test 

adalah alternatif dari Bartlett Test dengan menggunakan rumus (3.6). 
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3) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang 

diajukan. 

a. Uji Perbedaan Rata-Rata Kecemasan Matematika Peserta Didik  

Analisis varians satu arah dimaksudkan untuk menentukan apakah kelompok 

sampel memiliki rata-rata yang sama ataukah tidak secara statistik. Hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut. 

Ho : 321 μμμ ==   

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

Dalam penelitian ini uji anava 1 arah dilakukan dengan uji One-Way Anova 

dengan menggunakan program SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima 

Ho jika Probabilitas (Sig.) > α dengan α = 5% (Santoso, 2002: 120). Rumus yang 

dipakai untuk perhitungan manual Anava adalah rumus (3.7). Perhitungan dapat 

dipermudah dengan membuat tabel ringkasan ANAVA disajikan sebagaimana  

tabel 3.5 (halaman 68). 

Apabila pada uji perbedaan rata-rata, Ho ditolak maka diteruskan dengan uji lanjut 

perbedaan rata-rata. Uji lanjut yang digunakan adalah uji scheffe karena jumlah 

anggota sampel yang digunakan tidak sama banyaknya untuk masing-masing 

sampel. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut. 

Ho : 21 μμ =   

Ha : 21 μμ ≠   
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Dalam penelitian uji lanjut pada One-Way Anova dengan menggunakan program 

SPSS. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H0 jika Probabilitas (Sig.) > α 

dengan α = 5% (Santoso, 2002: 120). Rumus yang digunakan adalah rumus (3.9). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Tes Prestasi Belajar Peserta Didik  

Berdasarkan lampiran 19, hasil tes prestasi belajar matematika  peserta 

didik pada sub pokok jajargenjang, persegi panjang, persegi, dan belah ketupat 

dari kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Deskriptif Hasil Tes Prestasi Belajar Kelas Eksperimen 1, Eksperimen 
      2, dan Kontrol 

Data Kelas N Rata-rata Varians Std. 
Deviasi 

Rata-rata 
prestasi 
belajar 

Eksperimen 1 32 81,8750 74,506 8.63167 
Eksperimen 2 33 84,1415 113,213 10,6402 

Kontrol 33 75,1518 154,919 12,4466 
 
4.1.2 Hasil Skala Kecemasan Matematika Peserta Didik 

Berdasarkan lampiran 20, hasil skala kecemasan matematika peserta didik 

pada sub pokok jajargenjang, persegi panjang, persegi, dan belah ketupat dari 

kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol dapat disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Deskriptif Hasil Skala Kecemasan Matematika Kelas Eksperimen 1, 
Eksperimen 2, dan Kontrol 

Data Kelas N Rata-rata Varians Std. 
Deviasi 

Rata-rata 
kecemasan 

Eksperimen 1 32 72,72 78.596 8.865 
Eksperimen 2 33 78,15 78.320 8.850 

Kontrol 33 65,94 66.996 8.185 
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4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Persyaratan Analisis Nilai Tes Prestasi Belajar Peserta Didik 

Syarat pengujian hipotesis menggunakan statisitik parametrik adalah 

berdistribusi normal. Sebelum data hasil tes peserta didik diuji hipotesisnya, perlu 

dilakukan uji normalitas dan homogenitas. 

4.2.1.1 Uji Kenormalan Distribusi Data 

Dalam penelitian ini kenormalan data menggunakan uji Chi Kuadrat, jika 

diperoleh 
 
hitung atau 

 
nilai Chi-Square. < 

 
tabel(1-α; df), maka  dapat 

disimpulkan bahwa data tersebar secara normal. Hasil pengujian normalitas data 

disajikan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Tes Prestasi Belajar 
 

 Kontrol Eksperimen 1 Eksperimen 2 
Chi-Square 10.182a 5.500b 2.455c 
Df 14 9 9 
Asymp. Sig. .749 .789 .982 

Nilai tabel dengan df sebesar 14 adalah 23,7 dan df sebesar 9 adalah 16,9 

(disajikan pada lampiran 35). Terlihat pada tabel 4.3 nilai Chi-Square kelas 

kontrol sebesar 10,182 < 23,7, kelas eksperimen 1 sebesar 5,500 < 16,9, dan kelas 

eksperimen 2 sebesar 2,455 < 16,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

prestasi belajar kelas sampel berdistribusi normal. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas Data 

Dalam penelitian ini,  jika diperoleh nilai sig atau signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0,05, data berasal dari sampel yang mempunyai varians serupa 

(homogen). Hasil pengujian homogenitas data disajikan pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Hasil Uji Homogenitas Tes Prestasi Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
1.496 2 95 .229 

 
Terlihat dari tabel 4.4, nilai sig. sebesar 0,229 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata prestasi belajar kelas sampel homogen. 

4.2.2 Persyaratan Analisis Skala Kecemasan Matematika Peserta Didik 

Syarat pengujian hipotesis menggunakan statisitik parametrik adalah 

berdistribusi normal. Sebelum data skor kecemasan matematika peserta didik diuji 

hipotesisnya, perlu dilakukan uji normalitas dan homogenitas. 

4.2.2.1 Uji Kenormalan Distribusi Data 

Dalam penelitian ini kenormalan data menggunakan uji Chi Kuadrat, jika 

diperoleh 
 

hitung atau nilai Chi-Square. < 
 

tabel(1-α; df), maka  dapat 

disimpulkan bahwa data tersebar secara normal. Hasil pengujian normalitas data 

disajikan pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Skala Kecemasan Matematika 

 Kontrol Eksperimen 1 Eksperimen 2 
Chi-Square 10.030a 4.750b 7.091c 
Df 19 20 20 
Asymp. Sig. .952 1.000 .996 

Nilai 
 
tabel untuk df sebesar 19 adalah 30,1 dan df sebesar 20 adalah 31,4 

(disajikan pada lampiran 35). Terlihat dari tabel 4.5, nilai Chi-Square kelas 

kontrol sebesar 10,030 < 30,1, kelas eksperimen 1 sebesar 4,750 < 31,4, dan kelas 

eksperimen 2 sebesar 7,091 < 31,4 sehingga dapat disimpulkan bahwa skor 

kecemasan matematika berdistribusi normal. 
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4.2.2.2 Uji Homogenitas Data 

Dalam penelitian ini,  jika diperoleh nilai sig atau signifikansi atau nilai 

probabilitas > 0,05, data berasal dari sampel yang mempunyai varians serupa 

(homogen). Hasil pengujian homogenitas data disajikan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Hasil Uji Homogenitas Skala Kecemasan Matematika 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.026 2 95 .974 

Terlihat dari tabel tersebut, nilai sig. sebesar 0,974 > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata skor kecemasan matematika homogen. 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 

4.2.3.1 Uji Ketuntasan Minimal 

Hasil uji ketuntasan minimal prestasi belajar menggunakan uji rata-rata 

dengan nilai 75 sebagai batas nilai ketuntasan minimal. Hasil uji ketuntasan 

minimal prestasi belajar disajikan pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Ketuntasan Minimal Prestasi Belajar 

Data Kelompok N Rata-
Rata 

 thitung ttabel Kriteria 

Rata-
rata 

prestasi 
belajar 

Eksperimen 
1 

32 81,875 75 4,505602 1,70  
diterima

Eksperimen 
2 

33 84,1415 75 4,935447 1,69  
diterima

Kontrol 33 75,1518 75 0,0700694 1,69  
ditolak 

Keterangan: 

0H : rata-rata prestasi belajar peserta didik = 75  

aH : rata-rata prestasi belajar peserta didik > 75 

Nilai ttabel disajikan pada lampiran 36. 
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Berdasarkan hasil analisis di atas, pada kelompok eksperimen 1 diperoleh thitung 

(4,505602) > ttabel (1,70) yang berarti  diterima, pada kelompok eksperimen 2 

diperoleh thitung (4,935447) > ttabel (1,69) yang berarti  diterima, dan pada 

kelompok kontrol diperoleh thitung (0,0700694) < ttabel (1,69) yang berarti  

ditolak. Dengan kata lain rata-rata prestasi belajar peserta didik pada kelompok 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 mencapai di atas ketuntasan minimal prestasi 

belajar, sedangkan rata-rata prestasi belajar kelompok kontrol sama dengan 

ketuntasan minimal prestasi belajar. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 19. 

4.2.3.2 Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Tes Prestasi Belajar Peserta Didik 

Uji perbedaan rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata prestasi belajar peserta didik. Jika diperoleh nilai sig. atau 

signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, data berasal dari sampel yang 

mempunyai perbedaan rata-rata prestasi belajar. Hasil pengujian perbedaan rata-

rata disajikan pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Prestasi Belajar 
 

 Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1440.453 2 720.226 6.283 .003 
Within Groups 10889.908 95 114.631   

Total 12330.361 97    

Terlihat dari tabel tersebut, nilai sig. sebesar 0,003 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara prestasi belajar peserta 

didik kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. Letak perbedaan tersebut 
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belum bisa diketahui pasangan kelas yang mempunyai perbedaan rata-rata secara 

signifikan sehingga diperlukan uji lanjut perbedaan rata-rata. 

4.2.3.3 Uji Lanjut Perbedaan Rata-Rata Nilai Tes Prestasi Belajar Peserta 

Didik 

Uji lanjut dilakukan setelah uji perbedaan rata-rata menunjukkan ada 

perbedaan rata-rata prestasi belajar antara 3 sampel yaitu kelas kontrol, 

eksperimen 1, dan eksperimen 2. Dalam uji lanjut ini, dapat dicari pasangan kelas 

yang mempunyai perbedaan rata-rata yang signifikan. Uji lanjut yang digunakan 

adalah uji Scheffe. Pasangan kelas yang mempunyai perbedaan rata-rata prestasi 

belajar secara signifikan memiliki nilai Sig. < 0,05. Hasil pengujian lanjut 

disajikan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Hasil Uji Lanjut Perbedaan Rata-Rata Nilai Prestasi Belajar 

(I) kelas (J) kelas 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Kontrol Eksperimen 
1 

-6.72318* 2.65629 .045 -13.3290 -.1174 

Eksperimen 
2 

-8.98970* 2.63577 .004 -15.5445 -2.4349 

Eksperimen 
1 

Kontrol 6.72318* 2.65629 .045 .1174 13.3290 
Eksperimen 

2 
-2.26652 2.65629 .696 -8.8723 4.3393 

Eksperimen 
2 

Kontrol 8.98970* 2.63577 .004 2.4349 15.5445 
Eksperimen 

1 
2.26652 2.65629 .696 -4.3393 8.8723 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Terlihat dari tabel tersebut, pasangan kelas kelas kontrol dan eksperimen 1 

mempunyai nilai Sig. 0,045 < 0,05, kontrol dan eksperimen 2 mempunyai nilai 
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Sig. 0,004 < 0,05, eksperimen 1 dan eksperimen 2 mempunyai nilai Sig. 0,696 > 

0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas kontrol dan eksperimen 1, kontrol dan 

eksperimen 2, dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas 

eksperimen 1 dan eksperimen 2. 

4.2.3.4 Uji Perbedaan  Rata-Rata Kecemasan Matematika Peserta Didik 

Uji perbedaan rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

perbedaan rata-rata skor kecemasan matematika peserta didik. Jika diperoleh nilai 

sig. atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05, data berasal dari sampel yang 

mempunyai perbedaan rata-rata skor kecemasan matematika. Hasil pengujian 

perbedaan rata-rata disajikan pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Kecemasan Matematika 

 Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2470.512 2 1235.256 16.559 .000 
Within Groups 7086.590 95 74.596   

Total 9557.102 97    

Terlihat dari tabel tersebut, nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara skor kecemasan 

matematika peserta didik kelas eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. Letak 

perbedaan tersebut belum bisa diketahui pasangan kelas yang mempunyai 

perbedaan rata-rata kecemasan matematika secara signifikan. Oleh karena itu, 

diperlukan uji lanjut. 
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4.2.3.5 Uji Lanjut Perbedaan Rata-Rata Kecemasan Matematika Peserta didik 

Uji lanjut dilakukan setelah uji anava menunjukkan ada perbedaan rata-

rata skor kecemasan matematika antara 3 sampel yaitu kelas kontrol, eksperimen 

1, dan eksperimen 2. Dalam uji lanjut ini, dapat dicari pasangan kelas yang 

mempunyai perbedaan rata-rata yang signifikan. Uji lanjut yang digunakan adalah 

uji Scheffe. Pasangan kelas yang mempunyai perbedaan rata-rata kecemasan 

matematika secara signifikan memiliki nilai Sig. < 0,05. Hasil pengujian lanjut 

perbedaan rata-rata disajikan pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Hasil Uji Lanjut Kecemasan Matematika 
 

(I) kelas (J) kelas 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Kontrol Eksperimen 
1 

-6.779* 2.143 .009 -12.11 -1.45 

Eksperimen 
2 

-12.212* 2.126 .000 -17.50 -6.92 

Eksperimen 
1 

Kontrol 6.779* 2.143 .009 1.45 12.11 

Eksperimen 
2 

-5.433* 2.143 .045 -10.76 -.10 

Eksperimen 
2 

Kontrol 12.212* 2.126 .000 6.92 17.50 

Eksperimen 
1 

5.433* 2.143 .045 .10 10.76 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Terlihat dari tabel tersebut, pasangan kelas kontrol dan eksperimen 1 mempunyai 

nilai Sig. 0,009 < 0,05, kontrol dan eksperimen 2 mempunyai nilai Sig. 0,000 < 

0,05, eksperimen 1 dan eksperimen 2 mempunyai nilai Sig. 0,045 < 0,05. Jadi, 
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dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

kecemasan matematika peserta didik kelas kontrol dan eksperimen 1, kontrol dan 

eksperimen 2, serta eksperimen 1 dan eksperimen 2. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pembahasan Uji Ketuntasan Minimal Rata-Rata Prestasi Belajar 

Peserta Didik 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, rata-rata prestasi belajar 

kelas eksperimen 1 sebesar 81,875 dan bila diuji ketuntasan minimal diperoleh 

nilai thit = 4,505602. Jelas bahwa thit > ttabel = 1,70, sehingga nilai rata-rata prestasi 

belajar kelas eksperimen 1 lebih besar dari 75. Rata-rata prestasi belajar kelas 

eksperimen 2 sebesar 84,1415 dan bila uji ketuntasan minimal diperoleh nilai thit = 

4,935447. Jelas bahwa thit > ttabel = 1,69, sehingga nilai rata-rata prestasi belajar 

kelas eksperimen 2 lebih besar dari 75. Rata-rata prestasi belajar kelas kontrol 

sebesar 75,1518 dan bila uji ketuntasan minimal diperoleh nilai thit = 0,0700694. 

Jelas bahwa thit < ttabel = 1,69, sehingga nilai rata-rata prestasi belajar kelas kontrol 

sama dengan 75. Hal ini berarti rata-rata prestasi belajar peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga dan 

LKPD mencapai di atas KKM yang ditetapkan oleh SMP Negeri 4 Pati yaitu 75. 

Hasil ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

TAI bermediakan permainan ular tangga matematika dan LKPD efektif membuat 

peserta didik mencapai ketuntasan belajar. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Slavin & Karweit (1985: 363) yang 

mengemukakan bahwa TAI dapat dengan sukses meningkatkan prestasi belajar 
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peserta didik. Menurut Slavin (1995: 190), TAI merupakan bagian dari metode 

pembelajaran kooperatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stevens & 

Slavin (1995: 323), yang mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

mempunyai efek positif di banyak variabel, yaitu prestasi, hubungan dalam 

kelompok, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang 

lain. Rata-rata prestasi belajar peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran ekspositori sama dengan KKM, sehingga dapat diartikan rata-rata 

prestasi belajar peserta didik tidak bisa mencapai di atas KKM. Hal ini 

dikarenakan proses pembelajaran yang terjadi di kelas kontrol hanya terpusat pada 

guru dan tujuan utama dari pembelajaran ekspositori adalah memindahkan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai peserta didik (Dimyati, 2002: 172). 

Pemusatan pembelajaran pada guru menyebabkan peserta kurang aktif dalam 

proses pembelajaran. Peserta didik di kelas kontrol  memahami dan membahas 

materi secara individual sehingga tingkat pemahaman materi segiempat kurang 

maksimal. Penyebab pemahaman materi segiempat kurang maksimal adalah tidak 

adanya proses tukar-menukar ide, gagasan, dan pemahaman materi segiempat 

antar peserta didik. 

4.3.2 Pembahasan Perbedaan Rata-Rata Prestasi Belajar Peserta Didik 

Berdasarkan uji anava, ketiga sampel mempunyai perbedaan rata-rata 

prestasi belajar pada materi pokok segiempat yang signifikan (disajikan pada tabel 

4.8). Rata-rata prestasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran TAI 

bermediakan permainan ular tangga matematika sebesar 84,1415. Rata-rata 

prestasi belajar peserta didik dengan model pembelajaran TAI bermediakan 
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LKPD sebesar 81,875. Rata-rata prestasi belajar peserta didik dengan model 

pembelajaran ekspositori sebesar 75,1518. Berdasarkan hasil dari uji Scheffe 

(disajikan pada tabel 4.9) dan rata-rata dari prestasi belajar peserta didik yang 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pertama, terdapat perbedaan yang signifikan 

antara model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika 

dan ekspositori serta rata-rata prestasi belajar perserta didik yang menggunakan 

model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika lebih 

tinggi daripada model pembelajaran ekspositori. Kedua, terdapat perbedaan yang 

signifikan antara model pembelajaran TAI bermediakan LKPD dan ekspositori 

serta rata-rata prestasi belajar perserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD lebih tinggi daripada model pembelajaran 

ekspositori. Ketiga, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi 

belajar perserta didik yang menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika dan LKPD. Hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa kedua kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol, 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Christianingrum (2010: 80) yang 

menyatakan bahwa hasil belajar matematika peserta didik yang dalam 

pembelajarannya menggunakan TAI lebih baik dari hasil belajar matematika 

peserta didik yang dalam pembelajarannya menggunakan metode ekspositori. 

Faktor yang menyebabkan rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 tidak berbeda secara signifikan adalah sebagai berikut. 

1. Pada dasarnya pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 hampir sama. Model pembelajaran yang dipakai sama, yaitu 
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TAI. Perbedaan hanya ada pada media yang dipakai, yaitu permainan ular 

tangga matematika dan LKPD. Kedua media tersebut berisi soal-soal yang 

harus dikerjakan peserta didik di kegiatan kelompok. Secara umum, soal-soal 

yang terdapat pada permainan ular tangga matematika hampir sama dengan 

LKPD. Persamaan tersebut tampak pada kasus soal tentang materi segiempat 

yang serupa pada soal permainan ular tangga matematika maupun LKPD. 

Kasus soal tersebut adalah (1) menjelaskan pengertian jajagenjang dan 

persegi panjang, (2) menjelaskan hubungan antara jajargenjang dan persegi 

panjang, (3) menyebutkan sudut pada jajargenjang yang berdekatan dengan 

salah satu sudut yang diketahui pada soal, (4) menyebutkan besar salah satu 

sudut pada persegi panjang, (5) menentukan sisi-sisi yang ukuran panjangnya 

sama dengan salah satu sisi pada belah ketupat, (6) menentukan besar sudut 

pada belah ketupat yang dibagi oleh diagonal, (7) menentukan besar sudut 

hasil perpotongan diagonal-diagonal pada belah ketupat, (8) menentukan 

panjang sisi dari persegi bila diketahui panjang dari salah satu sisi, (9) 

menentukan sudut-sudut pada persegi yang besarnya 90°, (10) menentukan 

keliling jajargenjang bila diketahui ukuran 2 sisi yang berurutan, (11) 

menentukan nilai variabel pada persegi panjang bila diketahui ukuran panjang 

dan lebar dalam bentuk variabel serta kelilingnya, (12) menentukan luas 

jajargenjang bila diketahui ukuran alas dan tingginya. Proses penggunaan 

media permainan ular tangga matematika dan LKPD dilakukan pada saat 

kegiatan kelompok sehingga soal dikerjakan bersama-sama dengan anggota 

sekelompoknya. Aktifitas peserta didik dalam penggunaan LKPD maupun 
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permainan ular tangga matematika sama-sama aktif. Keaktifan tersebut dapat 

dilihat dari keseriusan dan semangat peserta didik untuk menjawab soal dan 

memperoleh hasil yang benar. Selain keseriusan dalam mengerjakan soal, 

peserta didik juga antusias untuk menginterpretasikan hasil jawabannya. 

Peserta didik yang menggunakan LKPD saling mendahului angkat tangan 

saat guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk menginterpretasikan 

jawaban dari soal LKPD dan berebut kesempatan untuk memperbaiki 

jawaban yang salah. Hal tersebut sama halnya dengan yang terjadi di kelas 

yang menggunakan permainan ular tangga matematika. Kelompok yang 

sedang memainkan permainan ular tangga dengan segera menginterpretasikan 

jawabannya ketika waktu untuk pengerjaan sudah habis, sedangkan kelompok 

yang lain sangat bersemangat ketika menentukan jawaban dari kelompok 

tersebut benar atau salah. Selain semangat saat menginterpretasikan dan 

menanggapi jawaban, peserta didik juga sangat semangat saat melempar dadu 

dan memilih undian soal. Semua soal yang ada pada LKPD dapat dikerjakan 

dan dibahas oleh peserta didik bersama guru, akan tetapi tidak sama halnya 

dengan permainan ular tangga matematika. Tidak semua soal pada permainan 

ular tangga matematika dapat dikerjakan dan dibahas oleh peserta didik 

bersama guru, karena soal yang disediakan untuk permainan ular tangga 

matematika lebih banyak daripada soal yang ada pada LKPD. Dari 20 soal 

yang terdapat pada naskah soal permaianan ular tangga matematika untuk 

pertemuan I dan II (disajikan pada lampiran 25), hanya 16 soal yang dapat 

dikerjakan dan dibahas. Dari 10 soal yang terdapat pada naskah soal 
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permaianan ular tangga matematika untuk pertemuan III dan IV (disajikan 

pada lampiran 25) hanya 8 soal yang dapat dikerjakan dan dibahas. 

Pengerjaan soal-soal secara berkelompok pada LKPD dan permainan ular 

tangga matematika sama-sama membentuk suatu pengalaman pribadi pada 

peserta didik, sehingga peserta didik tidak banyak bertanya kepada guru saat 

dihadapkan dengan soal yang harus dikerjakan secara individu yaitu soal kuis. 

Rata-rata hasil kuis peserta didik yang menggunakan media permainan ular 

tangga matematika  hampir sama dengan LKPD. Rata-rata hasil kuis peserta 

didik yang menggunakan media permainan ular tangga matematika sebesar 

74,56, dan yang menggunakan LKPD adalah 72,19 (disajikan dalam lampiran 

31). 

2. Meskipun tingkat kecemasan matematika peserta didik yang diajar 

menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga 

matematika lebih rendah daripada LKPD (disajikan pada tabel 4.11), rata-rata 

prestasi belajar yang diperoleh tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

(disajikan pada tabel 4.9), hal ini dikarenakan faktor subyektivitas. 

Subyektivitas yang dimaksud adalah tidak semua peserta didik dapat belajar 

dengan penggunaan media yang cenderung menciptakan suasana ramai, 

sehingga membutuhkan suasana yang lebih tenang untuk menyerap konsep 

segiempat yang diterima. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata prestasi belajar peserta didik 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol sebagai berikut. 

1. Pembelajaran kelas eksperimen menyebabkan keaktifan peserta didik pada 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol dan adanya kerja sama 

yang baik antar peserta didik. Pada pembelajaran TAI peserta didik yang 

merasa mampu akan memberikan masukan yang berarti bagi teman 

kelompoknya pada saat melakukan diskusi maupun  mengemukakan pendapat 

sehingga peserta didik lebih memahami konsep-konsep yang sulit. Kondisi ini 

berdampak positif terhadap prestasi belajar peserta didik, sebab peserta didik 

akan merasa nyaman mendapat bantuan dari teman lainnya. Keberhasilan 

yang dapat dicapai juga tercipta karena hubungan antar anggota yang saling 

mendukung, saling membantu, dan peduli. Peserta didik yang kurang pandai 

mendapat masukan dari peserta didik yang relatif lebih pandai, sehingga 

menumbuhkan motivasi belajarnya. Motivasi inilah yang berdampak positif 

terhadap prestasi belajar. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Slavin (1995: 90) yang mengemukakan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran TAI, para peserta didik akan termotivasi untuk mempelajari 

materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat. Pada pembelajaran 

ekspositori guru hanya menerangkan dan membahas soal secara klasikal 

sehingga membosankan peserta didik. 

2. Pada pembelajaran di kelas eksperimen, guru merancang kelompok belajar 

yang membantu peserta didik dalam memahami materi dan membangun 

pengetahuannya sendiri dengan pendampingan guru. Akibatnya, peserta didik 
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lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari. Pada kelas kontrol, 

pembelajaran terjadi satu arah sehingga pemahaman peserta akan materi 

pembelajaran sangat terbatas dan  peserta didik menjadi kurang aktif. 

Awal pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran TAI 

bermediakan permainan ular tangga matematika maupun LKPD mengalami 

sedikit hambatan. Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan model pembelajaran 

TAI merupakan hal yang baru bagi guru maupun peserta didik, sehingga 

membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Pembentukan kelompok dilakukan oleh 

guru berdasarkan nilai ujian semester satu dan bersifat heterogen, sehingga peserta 

didik masih merasa canggung dengan kelompoknya karena pembentukan 

kelompok bukan berdasar keinginan sendiri. Peserta didik belum terbiasa dengan 

kegiatan penyampaian hasil diskusi, peserta didik terkadang masih malu untuk 

mengemukakan hasil diskusi. Penggunaan ular tangga matematika pun juga 

merupakan hal yang baru dalam pembelajaran bagi guru maupun peserta didik, 

sehingga butuh waktu untuk penyesuaian. Aturan-aturan permainan ular tangga 

matematika di awal pertemuan sangat membingungkan bagi peserta didik. 

Penggunaan permaianan ular tangga matematika merupakan salah satu alternatif 

dalam pemberian latihan soal materi segiempat, karena dengan desain ular tangga 

yang menarik membuat peserta didik lebih tertarik dalam pembelajaran sehingga 

peserta didik tidak merasa bosan ketika mengerjakan soal-soal segiempat. Jadi, 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan permainan 

ular tangga matematika dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar. 
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Hambatan yang terjadi secara perlahan-lahan mulai berkurang dikarenakan 

peserta didik mulai nyaman dengan langkah-langkah ada pada model 

pembelajaran TAI. Peserta didik di kelas eksperimen 2  yang menggunakan 

permainan ular tangga matematika perlahan-lahan mulai tertarik dan lebih lancar 

dalam memainkan permainan. 

Berbeda dengan penggunaan model pembelajaran TAI, pada model 

pembelajaran ekspositori guru hanya menjelaskan materi di depan kelas, 

kemudian memberikan permasalahan pada peserta didik untuk mencari jawaban 

dari permasalahan dalam bentuk tugas dan latihan soal. Hal ini membuat guru 

kurang mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik, sehingga sulit untuk 

membedakan peserta didik yang sudah paham serta peserta didik mana yang 

belum paham. Pembelajaran ekspositori tidak menggunakan model kelompok 

sehingga peserta didik  disibukkan dengan masalah masing-masing dan harus 

dipecahkan secara individual. Akibatnya, kemampuan peserta didik secara umum 

dalam memahami dan menelaah maksud soal yang diberikan oleh guru masih 

kurang sehingga menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan kendala-kendala yang peneliti hadapi di atas, maka hal-hal 

yang harus ditingkatkan oleh guru sebagai pengajar atau peneliti lain agar hasilnya 

dapat lebih optimal antara lain guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan 

matang, meliputi RPP yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang 

digunakan, mempersiapkan permainan ular tangga matematika, LKPD, atau media 

lain yang mendukung pembelajaran. Guru harus memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi waktu karena waktu yang diperlukan untuk menerapkan model 
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pembelajaran TAI lebih lama misalnya dalam hal pengondisian kelompok. 

Penerapan permainan ular tangga juga memerlukan waktu yang relatif lebih lama 

dibandingkan media yang lainnya karena untuk meminkan permainan diperlukan 

kegiatan tertentu, misalnya melempar dadu dan memilih undian nomor soal.   

4.3.3 Pembahasan Perbedaan Rata-Rata Kecemasan Matematika 

Berdasarkan uji anava, ketiga sampel mempunyai perbedaan rata-rata 

kecemasan matematika dan masing-masing pasangan kelas mempunyai perbedaan 

yang signifikan (disajikan pada tabel 4.10). Rata-rata kecemasan peserta didik 

dengan model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika 

sebesar 78,15 berada pada tingkat kecemasan rendah. Rata-rata kecemasan peserta 

didik dengan model pembelajaran TAI bermediakan LKPD sebesar 72,72 berada 

pada tingkat kecemasan sedang. Rata-rata kecemasan peserta didik dengan model 

pembelajaran ekspositori sebesar 65,94 berada pada tingkat kecemasan sedang. 

Menurut Aini dalam Apriliani (2009: 2), matematika merupakan salah satu 

fenomena penyebab kecemasan yang dialami banyak peserta didik.  Geometri 

merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran matematika yang dianggap 

sulit oleh peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzan et al. (2002: 1) yang mengemukakan bahwa geometri sulit untuk 

dipelajari. Secara tidak langsung, dapat dambil kesimpulan bahwa materi geometri 

merupakan salah satu penyebab kecemasan yang dialami peserta didik. 

Berdasarkan hasil dari uji Scheffe (disajikan pada tabel 4.11) dan rata-rata dari 

kecemasan matematika peserta didik yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

pertama, kecemasan matematika perserta didik yang menggunakan model 
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pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika lebih rendah 

daripada model pembelajaran ekspositori. Kedua, kecemasan matematika perserta 

didik yang menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan LKPD lebih 

rendah daripada model pembelajaran ekspositori. Ketiga, kecemasan matematika 

perserta didik yang menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika lebih rendah daripada model pembelajaran TAI 

bermediakan LKPD. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kecemasan 

matematika pada kedua kelas eksperimen lebih rendah daripada kelas kontrol, 

didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Apriliani (2009: 136) yang 

mengemukakan bahwa tingkat kecemasan peserta didik dengan pembelajaran 

kooperatif lebih rendah dari tingkat kecemasan matematika peserta didik dengan 

model pembelajaran ekspositori. Faktor-faktor yang menyebabkan tingkat 

kecemasan matematika peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TAI lebih rendah daripada model pembelajaran ekspositori sebagai 

berikut. 

1. TAI termasuk dalam pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan yang banyak kepada peserta didik untuk berinteraksi 

dan belajar dengan teman yang lain sehingga menyebabkan peserta didik 

menjadi lebih santai dan tidak tegang dalam mempelajari konsep-konsep 

segiempat. Pada pembelajaran kooperatif peserta didik yakin bahwa tujuan 

mereka  tercapai jika dan hanya jika peserta didik  lain juga akan mencapai 

tujuan tersebut (Ibrahim et al., 2000: 17). Hal ini menyebabkan peserta didik 

terhindar dari rasa cemas yang berlebihan ketika pembelajaran. 
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2. Peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori 

cenderung belajar dan mengerjakan tugas secara individu sehingga mereka 

lebih sering merasa tegang, khawatir dan tidak yakin dapat mengerjakannya. 

Kurangnya penggunaan latihan soal segiempat menyebabkan peserta didik 

tidak terbiasa mengerjakan soal-soal segiempat sehingga perasaan takut dan 

cemas selalau ada ketika disuruh mengerjakan soal segiempat. 

3. Pribadi pengajar yang berbeda antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menyebabkan tingkat kecemasan peserta didik juga berbeda. Guru yang 

mengajar di kelas kontrol merupakan guru sehari-hari yang mengajar di kelas. 

Guru dianggap orang yang dituakan sehingga rasa cemas dan takut masih 

dirasakan peserta didik saat pembelajaran berlangsung, sedangkan praktikan 

adalah guru sementara yang umurnya jauh lebih muda dari guru. Peserta didik 

merasa belajar dengan kakaknya sehingga perasaan cemas dan takut bisa 

terkurangi. 

Faktor yang menyebabkan tingkat kecemasan matematika peserta didik 

yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular 

tangga matematika lebih rendah daripada LKPD adalah penggunaan media 

permainan ular tangga matematika menyebabkan peserta didik menjadi lebih 

tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran  hal ini sesuai dengan teori bahwa 

pemakaian media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat 

peserta didik tetap terjaga dan memperhatikan (Arsyad, 2004: 21). Belajar dengan 

nuansa bermain mampu memberikan keuntungan, yaitu: (1) apa yang anak 

pelajari tidak hanya berupa pengetahuan, melainkan pengalaman yang dialami 
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secara nyata dan sulit dilupakan, (2) pelajaran dapat diterima secara 

menyenangkan, karena mereka belajar dengan nuansa bermain dan sifat dasar 

permainan yaitu menghibur dan menggembirakan  (Komariyah & Soeparno, 

2010: 64). Peserta didik menjadi merasa tertarik dan termotivasi sehingga akan 

menjadi lebih santai ketika mereka harus mengerjakan soal-soal segiempat. Hal 

ini menyebabkan peserta didik akan jauh dari rasa takut dan tertekan atau 

terhindar dari kecemasan matematika.  

Hambatan dalam mengukur kecemasan matematika pada kelas eksperimen 

1, eksperimen 2, dan kelas kontrol adalah tingkat pemahaman peserta didik 

terhadap suatu kalimat yang berbeda-beda. Perbedaan pemahaman peserta didik 

terhadap suatu kalimat bisa disebabkan karena perbedaan tingkat konsentrasi tiap 

peserta didik. Kejujuran masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. 

Kejujuran yang berbeda disebabkan karena peserta didik takut bila hasil skala 

kecemasan matematika akan diadukan ke guru sehingga akan mempengaruhi hasil 

akhir nilai matematikanya. 

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kecemasan 

matematika peserta didik sebagai berikut. 

1. Guru hendaknya selalu berusaha menciptakan kondisi psikologis yang 

nyaman pada diri peserta didik, dengan tidak bersikap yang dapat 

menimbulkan kecemasan, sehingga peserta didik dapat semaksimal mungkin 

menerima dan memahami materi segiempat yang diberikan. 

2. Mengkondisikan pembelajaran dalam situasi yang santai dan menyenangkan 

sehingga siswa tidak merasa tegang. 
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3. Guru hendaknya memandang bahwa setiap peserta didik merupakan pribadi 

yang bermanfaat dan menghormati perasaan dan gagasan-gagasannya. 

4. Membangun hubungan saling membantu antara siswa dengan 

mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat kooperatif.



 

98 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut. 

1. Rata-rata prestasi belajar matematika peserta didik kelas VII semester 2 SMP 

N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI 

bermediakan permainan ular tangga matematika dan model pembelajaran TAI 

bermediakan LKPD pada materi pokok segiempat dapat mencapai di atas 

KKM, sedangkan yang diajar menggunakan model pembelajaran ekspositori 

sama dengan KKM. 

2. Terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII semester 

2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran 

TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model pembelajaran 

TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori pada materi 

pokok segiempat. Secara khusus: 

a) Rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas yang diajar menggunakan 

model pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika 

lebih tinggi daripada model pembelajaran ekspositori pada materi pokok 

segiempat. 
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b) Rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 

Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI 

bermediakan LKPD lebih tinggi daripada model pembelajaran 

ekspositori pada materi pokok segiempat. 

c) Tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar peserta didik kelas VII 

semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model 

TAI bermediakan permainan ular tangga matematika dengan yang diajar 

menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan LKPD pada materi 

pokok segiempat. 

3. Terdapat perbedaan tingkat kecemasan matematika peserta didik kelas VII 

semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 yang diajar menggunakan model 

pembelajaran TAI bermediakan permainan ular tangga matematika, model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD, dan model pembelajaran ekspositori 

pada materi pokok segiempat. Secara khusus: 

a) Kecemasan peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 

yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika lebih rendah daripada model 

pembelajaran ekspositori pada materi pokok segiempat. 

b) Kecemasan peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 

yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan LKPD 

lebih rendah daripada model pembelajaran ekspositori pada materi pokok 

segiempat. 
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c) Kecemasan peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 4 Pati 2010/2011 

yang diajar menggunakan model pembelajaran TAI bermediakan 

permainan ular tangga matematika lebih rendah daripada model 

pembelajaran TAI bermediakan LKPD pada materi pokok segiempat. 

5.2 Saran 

Saran-saran dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Guru disarankan agar mengimplementasikan model pembelajaran TAI 

bermediakan permainanan ular tangga matematika dalam pembelajaran 

segiempat. 

2. Guru disarankan selalu memantau dan memperhatikan kondisi kecemasan 

peserta didik dalam pembelajaran karena kecemasan memiliki pengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. 
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Lampiran 1. Data Awal Populasi 
 

KODE 
RESPONDEN NILAI 

KODE 
RESPONDEN NILAI 

KODE 
RESPONDEN NILAI 

VII.A-001 94  VII.C-023 95  VII.F-012 88 
VII.A-002 79  VII.C-024 98  VII.F-013 83 
VII.A-003 71  VII.C-025 70  VII.F-014 90 
VII.A-004 78  VII.C-026 77  VII.F-015 83 
VII.A-005 82  VII.C-027 77  VII.F-016 80 
VII.A-006 76  VII.C-028 93  VII.F-017 85 
VII.A-007 69  VII.C-029 81  VII.F-018 75 
VII.A-008 85  VII.C-030 89  VII.F-019 72 
VII.A-009 70  VII.C-031 70  VII.F-020 80 
VII.A-010 67  VII.C-032 93  VII.F-021 75 
VII.A-011 73  VII.C-033 100  VII.F-022 92 
VII.A-012 73  VII.D-001 64  VII.F-023 67 
VII.A-013 91  VII.D-002 63  VII.F-024 89 
VII.A-014 67  VII.D-003 85  VII.F-025 67 
VII.A-015 64  VII.D-004 90  VII.F-026 81 
VII.A-016 60  VII.D-005 79  VII.F-027 89 
VII.A-017 63  VII.D-006 82  VII.F-028 81 
VII.A-018 62  VII.D-007 64  VII.F-029 76 
VII.A-019 82  VII.D-008 75  VII.F-030 90 
VII.A-020 79  VII.D-009 83  VII.F-031 76 
VII.A-021 93  VII.D-010 60  VII.F-032 63 
VII.A-022 88  VII.D-011 86  VII.G-001 60 
VII.A-023 68  VII.D-012 83  VII.G-002 60 
VII.A-024 60  VII.D-013 61  VII.G-003 61 
VII.A-025 70  VII.D-014 71  VII.G-004 71 
VII.A-026 100  VII.D-015 79  VII.G-005 66 
VII.A-027 100  VII.D-016 68  VII.G-006 82 
VII.A-028 100  VII.D-017 70  VII.G-007 91 
VII.A-029 75  VII.D-018 80  VII.G-008 91 
VII.A-030 87  VII.D-019 61  VII.G-009 77 
VII.A-031 83  VII.D-020 84  VII.G-010 77 
VII.A-032 70  VII.D-021 62  VII.G-011 67 
VII.A-033 72  VII.D-022 75  VII.G-012 71 
VII.B-001 70  VII.D-023 86  VII.G-013 78 
VII.B-002 69  VII.D-024 84  VII.G-014 83 
VII.B-003 86  VII.D-025 87  VII.G-015 80 
VII.B-004 78  VII.D-026 100  VII.G-016 80 
VII.B-005 81  VII.D-027 67  VII.G-017 83 
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VII.B-006 78  VII.D-028 87  VII.G-018 85 
VII.B-007 72  VII.D-029 85  VII.G-019 72 
VII.B-008 76  VII.D-030 88  VII.G-020 72 
VII.B-009 84  VII.D-031 93  VII.G-021 63 
VII.B-010 87  VII.D-032 81  VII.G-022 92 
VII.B-011 68  VII.D-033 89  VII.G-023 87 
VII.B-012 84  VII.E-001 60  VII.G-024 75 
VII.B-013 68  VII.E-002 60  VII.G-025 64 
VII.B-014 74  VII.E-003 82  VII.G-026 75 
VII.B-015 80  VII.E-004 63  VII.G-027 70 
VII.B-016 81  VII.E-005 70  VII.G-028 64 
VII.B-017 87  VII.E-006 77  VII.G-029 95 
VII.B-018 79  VII.E-007 82  VII.G-030 68 
VII.B-019 77  VII.E-008 77  VII.G-031 77 
VII.B-020 96  VII.E-009 61  VII.G-032 88 
VII.B-021 78  VII.E-010 83  VII.G-033 88 
VII.B-022 84  VII.E-011 71  VII.H-001 72 
VII.B-023 100  VII.E-012 72  VII.H-002 60 
VII.B-024 73  VII.E-013 75  VII.H-003 82 
VII.B-025 84  VII.E-014 86  VII.H-004 68 
VII.B-026 83  VII.E-015 80  VII.H-005 65 
VII.B-027 80  VII.E-016 83  VII.H-006 70 
VII.B-028 84  VII.E-017 61  VII.H-007 73 
VII.B-029 70  VII.E-018 67  VII.H-008 73 
VII.B-030 77  VII.E-019 84  VII.H-009 87 
VII.B-031 88  VII.E-020 88  VII.H-010 85 
VII.B-032 84  VII.E-021 74  VII.H-011 85 
VII.C-001 72  VII.E-022 85  VII.H-012 63 
VII.C-002 70  VII.E-023 64  VII.H-013 86 
VII.C-003 89  VII.E-024 86  VII.H-014 78 
VII.C-004 80  VII.E-025 85  VII.H-015 90 
VII.C-005 86  VII.E-026 68  VII.H-016 88 
VII.C-006 81  VII.E-027 62  VII.H-017 74 
VII.C-007 86  VII.E-028 66  VII.H-018 70 
VII.C-008 70  VII.E-029 73  VII.H-019 68 
VII.C-009 85  VII.E-030 63  VII.H-020 78 
VII.C-010 81  VII.E-031 69  VII.H-021 70 
VII.C-011 94  VII.E-032 100  VII.H-022 75 
VII.C-012 88  VII.F-001 65  VII.H-023 90 
VII.C-013 78  VII.F-002 70  VII.H-024 80 
VII.C-014 77  VII.F-003 70  VII.H-025 65 
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VII.C-015 98  VII.F-004 70  VII.H-026 72 
VII.C-016 71  VII.F-005 67  VII.H-027 80 
VII.C-017 70  VII.F-006 60  VII.H-028 60 
VII.C-018 70  VII.F-007 60  VII.H-029 86 
VII.C-019 77  VII.F-008 67  VII.H-030 77 
VII.C-020 72  VII.F-009 85  VII.H-031 74 
VII.C-021 73  VII.F-010 63  VII.H-032 88 
VII.C-022 81  VII.F-011 74 
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Lampiran 2. Hasil Uji Normalitas Populasi 
Tabel L2.a. Tabel Deskripsi Statistika Data Populasi 

 
 

Descriptives 

 kelas Statistic Std. Error 

nilai a Mean 78.55 1.891

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 74.69  

Upper Bound 82.40  

5% Trimmed Mean 78.32  

Median 76.00  

Variance 118.006  

Std. Deviation 10.863  

Minimum 60  

Maximum 100  

Range 40  

Interquartile Range 16  

Skewness .528 .409

Kurtosis -.436 .798

b Mean 80.00 1.334

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 77.28  

Upper Bound 82.72  

5% Trimmed Mean 79.64  

Median 80.00  

Variance 56.968  

Std. Deviation 7.548  

Minimum 68  

Maximum 100  

Range 32  

Interquartile Range 10  

Skewness .474 .414

Kurtosis .568 .809
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c Mean 81.58 1.671

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 78.17  

Upper Bound 84.98  

5% Trimmed Mean 81.24  

Median 81.00  

Variance 92.189  

Std. Deviation 9.602  

Minimum 70  

Maximum 100  

Range 30  

Interquartile Range 17  

Skewness .392 .409

Kurtosis -1.067 .798

d Mean 77.94 1.882

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 74.11  

Upper Bound 81.77  

5% Trimmed Mean 77.84  

Median 81.00  

Variance 116.934  

Std. Deviation 10.814  

Minimum 60  

Maximum 100  

Range 40  

Interquartile Range 18  

Skewness -.241 .409

Kurtosis -.947 .798

e Mean 74.28 1.814

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 70.58  

Upper Bound 77.98  

5% Trimmed Mean 73.90  
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Median 73.50  

Variance 105.305  

Std. Deviation 10.262  

Minimum 60  

Maximum 100  

Range 40  

Interquartile Range 18  

Skewness .346 .414

Kurtosis -.532 .809

f Mean 76.03 1.709

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 72.55  

Upper Bound 79.52  

5% Trimmed Mean 76.08  

Median 75.50  

Variance 93.451  

Std. Deviation 9.667  

Minimum 60  

Maximum 92  

Range 32  

Interquartile Range 18  

Skewness .015 .414

Kurtosis -1.193 .809

g Mean 76.39 1.696

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 72.94  

Upper Bound 79.85  

5% Trimmed Mean 76.48  

Median 76.00  

Variance 94.871  

Std. Deviation 9.740  

Minimum 60  
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Maximum 92  

Range 32  

Interquartile Range 18  

Skewness -.043 .409

Kurtosis -1.238 .798

h Mean 76.00 1.574

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 72.79  

Upper Bound 79.21  

5% Trimmed Mean 76.11  

Median 74.50  

Variance 79.290  

Std. Deviation 8.905  

Minimum 60  

Maximum 90  

Range 30  

Interquartile Range 15  

Skewness -.040 .414

Kurtosis -1.012 .809

 
Tabel L2.b. Tabel Deskripsi Statistika Data Populasi 

 
Test Statistics 

 A B C D E F G H 

Chi-Square 8.121a 15.500b 16.970c 4.091d 4.000e 5.188f 4.606c 2.875g

df 22 18 16 23 23 16 16 17

Asymp. Sig. .997 .627 .388 1.000 1.000 .995 .997 1.000

a. 23 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.4. 

b. 19 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.7. 

c. 17 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.9. 
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d. 24 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.4. 

e. 24 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.3. 

f. 17 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.9. 

g. 18 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency 

is 1.8. 
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Lampiran 3. Hasil Uji Homogenitas dan Uji Kesamaan Rata-Rata Populasi 
Tabel L3a. Tabel Hasil Uji Homogenitas Populasi 

Test of Homogeneity of Variances 

nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.326 7 252 .238 

 

 
Tabel L3b. Tabel Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Populasi 

 
ANOVA 

nilai      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1300.328 7 185.761 1.960 .061 

Within Groups 23889.438 252 94.799   

Total 25189.765 259    
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Lampiran 4. Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran 
 

Kegiatan Kelas 
Eksperimen 1 

Kelas 
Eksperimen 2 

Kelas Kontrol Materi 

Pertemuan 1 3 Mei 2011 5 Mei 2011 12 Mei 2011 Pengertian 
jajargenjang, 
persegi, 
persegi 
panjang, belah 
ketupat dan 
sifat-sifat 
jajargenjang 
dan persegi 
panjang. 

Pertemuan 2 9 Mei 2011 9 Mei 2011 14  Mei 2011 Sifat-sifat 
belah ketupat 
dan persegi. 

Pertemuan 3 10 Mei 2011 12 Mei 2011 19 Mei 2011 Keliling 
bangun 
jajargenjang, 
persegi 
panjang, belah 
ketupat,  
persegi, luas 
persegi dan 
persegi 
panjang. 

Pertemuan 4 23 Mei 2011 19 Mei 2011 21 Mei 2011 Luas 
jajargenjang 
dan belah 
ketupat 
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Lampiran 5. Daftar Kelompok Kelas Eksperimen 1 
Daftar Kelompok Kelas Eksperimen 1 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 
E1-008 E1-013 E1-002 E1-001 
E1-011 E1-019 E1-012 E1-004 
E1-023 E1-020 E1-030 E1-009 
E1-025 E1-022 E1-031 E1-017 
    
Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8 
E1-006 E1-003 E1-005 E1-014 
E1-010 E1-007 E1-018 E1-015 
E1-026 E1-016 E1-024 E1-027 
E1-029 E1-021 E1-032 E1-028 
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Lampiran 6. Daftar Kelompok Kelas Eksperimen 2  
Daftar Kelompok Kelas Eksperimen 2 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 
E2-002 E2-007 E2-005 E2-009 
E2-012 E2-008 E2-014 E2-018 
E2-020 E2-021 E2-015 E2-019 
E2-033 E2-024 E2-017 E2-023 
    
Kelompok 5 Kelompok 6 Kelompok 7 Kelompok 8 
E2-011 E2-022 E2-010 E2-001 
E2-025 E2-027 E2-013 E2-003 
E2-026 E2-031 E2-016 E2-004 
E2-029 E2-032 E2-028 E2-006 
   E2-030 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Pokok Bahasan  : Bangun Segiempat 

Bentuk Tes  : Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Kompetensi Dasar Uraian Materi Indikator Aspek Banyak 
Butir 

No.Butir 

Mengidentifikasi 
sifat-sifat persegi 
panjang, persegi, 
trapesium, 
jajargenjang, belah 
ketupat, dan layang-
layang 

1. Sifat-sifat 
jajargenjang, 
persegi panjang, 
belah ketupat, 
dan persegi. 

2. Keliling 
jajargenjang, 
persegi panjang, 
belah ketupat, 
dan persegi. 

3. Luas 
jajargenjang, 
persegi panjang, 

1. Mengidentifikasi sifat-sifat 
jajargenjang 

2. Mengidentifikasi sifat-sifat 
persegi panjang 

3. Mengidentifikasi sifat-sifat 
belah ketupat 

4. Menyebutkan diagonal pada 
persegi 
 

5. Mengidentifikasi sifat-sifat 
persegi 

6. Menyebutkan panjang sisi 
dan besar sudut pada 

Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 

2 
 
2 
 
2 
 
1 
 
 
3 
 
4 
 

1,2 
 
3,4 
 
5,6 
 
7 
 
 
8,9,10 
 
11,13,14
,15 

Lampiran 7. Kisi-Kisi Instrumen Uji Coba Tes  Prestasi Belajar 
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belah ketupat, 
dan persegi 

jajargenjang 
7. Menentukan nilai variabel 

yang mewakili panjang sisi 
pada jajargenjang 

8. Menentukan nilai variabel 
yang mewakili panjang sisi 
pada persegi panjang 

9. Menentukan besar sudut pada 
persegi panjang 

10. Menentukan panjang sisi 
pada persegi panjang 

11. Mengidentifikasi sifat-sifat 
belah ketupat 

12. Menentukan panjang sisi dari 
belah ketupat 

13. Menentukan besar sudut dari 
belah ketupat 

14. Menentukan nilai variabel 
yang mewakili panjang sisi 
dari persegi 

15. Mengaplikasikan rumus 
keliling jajargenjang 

16. Mengaplikasikan rumus luas 
daerah jajargenjang 

 
Pemahaman konsep 
 
 
Pemahaman konsep 
 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
Pemahaman konsep 
 
 
Pemahaman konsep 
Penalaran dan komunikasi 
Penalaran dan komunikasi 
Pemecahan masalah 

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

 
12 
 
 
16 
 
 
17 
 
18 
 
19,20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
 
24 
25 
26 
27 
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17. Mengaplikasikan rumus 
keliling persegi panjang 

18. Mengaplikasikan rumus luas 
daerah persegi panjang 

19. Mengaplikasikan rumus 
keliling belah ketupat 

20. Mengaplikasikan rumus luas 
daerah belah ketupat 

21. Mengaplikasikan rumus 
keliling persegi 

22. Mengaplikasikan rumus luas 
daerah persegi 

Pemahaman konsep 
Penalaran dan komunikasi 
Pemecahan masalah 
 
Pemahaman konsep 
Penalaran dan komunikasi 
Penalaran dan komunikasi 
Pemecahan masalah 
Pemecahan masalah 
Penalaran dan komunikasi 
Penalaran dan komunikasi 
Pemecahan masalah 
 

1 
1 
2 
 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

28 
29 
30,31 
 
32 
33 
34,36 
35 
37 
38 
39 
40 
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Lampiran 8. Instrumen Uji Coba Tes Prestasi Belajar 

 

 

 

 

 

SOAL TES UJI COBA 

Bidang Studi  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Waktu  : 2 x 40 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia 

(3) Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda 

(X) pada huruf a, b, c, dan d pada lembar jawaban yang tersedia 

(4) Jika ada jawaban yang Anda anggap salah dan ingin memperbaiki maka 

coretlah jawaban yang salah tersebut dengan dua garis lurus mendatar, 

kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang Anda anggap betul 

Contoh: 

Jawaban salah  a b c d 

Jawaban betul  a b c d 

(5) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 

1. Pada jajargenjang terdapat … pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. 

a. 1    c. 3 

b. 2    d. 4 

2. Di antara sifat-sifat di bawah ini yang bukan merupakan sifat jajargenjang 

adalah…. 

a. Semua sisinya sama panjang 

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 



123 
 

 
 

b. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

c. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180° 

d. Mempunyai dua diagonal yang saling membagi dua sama panjang 

3. Pernyataan-pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat-sifat persegi 

panjang adalah… 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

b. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 

c. Diagonal-diagonalnya sama panjang 

d. Diagonal-diagonalnya berpotongan dan membagi sama panjang 

4. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang persegi panjang di bawah ini! 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

2) Keempat sudutnya sama besar dan siku-siku 

3) Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

4) Mempunyai 4 sumbu simetri 

Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan sifat-sifat persegi 

panjang adalah… 

a. 1), 2), dan 4)  c. 1), 2), dan 3) 

b. 2), 3), dan 4)  d. 1), 2), 3), dan 4) 

5. Belah ketupat dibentuk dari dua buah segitiga…..yang kongruen dan 

alasnya berimpit. 

a. sama sisi   c. siku-siku 

b. sama kaki   d. sembarang 

6. Pernyataan berikut ini merupakan sifat-sifat bangun segiempat 

1) Semua sisinya sama panjang. 

2) Diagonal-diagonalnya saling membagi ruas sama panjang dan 

saling berpotongan tegak lurus. 

3) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 

Pernyataan di atas merupakan sifat-sifat belah ketupat adalah… 

a. 1) dan 2)   c. 2) dan 3) 

b. 1) dan 3)   d. 1), 2), dan 3) 
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7.  

 

 

 

a. AB dan CD  c. AC dan BD 

b. AB dan AD  d. BC dan CD 

8. Pernyataan berikut yang bukan merupakan pernyataan tentang persegi 

adalah… 

a. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang 

b. Persegi adalah persegi panjang yang semua sudutnya sama 

c. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus 

d. Mempunyai 4 sumbu simetri 

9.  

 

 

 

a. Sama sisi lancip   c. Sama kaki lancip 

b. Sama sisi siku-siku  d. Sama kaki siku-siku 

10. Jika persegi ABCD diputar setengah putaran sehingga titik A menempati 

titik C, maka titik B, C, dan D berturut-turut akan menempati… 

a. D, A, dan B  c. D, A, dan C 

b. A, D, dan C  d. B, C, dan D 

11.  

 

 

Pada jajargenjang PQRS di samping, 58°. Besar  adalah… 

a. 32°   c. 90° 

b. 58°   d. 122° 

 

 

A B 

C D 

O 

Berdasarkan gambar persegi di samping, 

yang merupakan diagonal-diagonal persegi 

adalah… 

A B 

C D 

O 

AC dan BD merupakan diagonal pada 

persegi ABCD. Segitiga yang dibentuk 

oleh DOC adalah segitiga… 

P Q 

R S  
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12. Perhatikan jajargenjang berikut ini 

 

 

 

Pada jajargenjang ABCD di samping, panjang AB = 6  cm dan DC = 

3 2  cm, maka nilai  adalah…. 

a. 2 cm   c. 6 cm 

b. 4 cm   d. 8 cm 

13. Pada jajargenjang ABCD, AB = 7 cm, BC = 5 cm, dan 120°, 

maka panjang AD dan besar  adalah….. 

a. 5 cm dan 60°  c. 7 cm dan 60° 

b. 5 cm dan 120°  d. 7 cm dan 120° 

14. Sebuah jajargenjang PQRS yang diagonal-diagonalnya berpotongan di O. 

Diketahui PQ = 8 cm dan panjang PS = 7 cm, maka panjang QR adalah… 

a. 5 cm   c. 7 cm 

b. 6 cm   d. 8 cm 

15.  

 

 

Pada jajargenjang ABCD di samping, 125°. Besar  

adalah… 

a. 125°   c. 90° 

b. 55°   d. 65° 

16.  

 

 

Pada persegi panjang ABCD, bila diketahui AO = 7 3  cm dan CO = 

9 13  cm, nilai  dan AO berturut-turut adalah… 

a. 8 dan 69 cm  c. 5 dan 38 cm 

A B 

C D  

 

  

A B 

C D  

 

  

O 
A B 

C D 
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b. 8 dan 59cm  d. 5 dan 59 cm 

17.  
 

 

 

Jika  ° dan 40°, nilai dari  adalah …° 

a. 40     c. 90 

b. 50     d. 140 

18.  

 

 

Jika BD = 26 cm dan AB = 24 cm, maka panjang BC adalah … cm 

a. 5     c. 12 

b. 10     d. 13 

19. Perhatikan belah ketupat berikut ini 

 

 

 

 

ABCD adalah belah ketupat dengan panjang diagonal AC = 20 cm, dan 

diagonal BD = 16 cm, maka panjang OA  adalah … 

a. 8 cm   c. 16 cm 

b. 10 cm   d. 20 cm 

20.  

 

 

 

a. AB = BC = CD = AD 

b. AO = OC = dan BO = DO 

c.  

d. Jumlah    adalah 360° 

A B 

C D 

A B 

C D 

A 

B 

C 

D 

O 

A 

B 

C 

D 

O 

Perhatikan belah ketupat ABCD di samping. 

Yang merupakan sifat-sifat belah ketupat, 

kecuali…. 



127 
 

 
 

21.  

 

 

a. 6 cm   c. 10 cm 

b. 8 cm   d. 12 cm 

22.  

 

 

a. 28°   c. 124° 

b. 62°   d. 128° 

23.      

 

 

 

 

a. 5 cm   c. 30 cm 

b. 20 cm   d. 40 cm 

24. Pada jajargenjang PQRS, diketahui PQ = 15 cm, PS = 8 cm. Maka keliling 

jajargenjang PQRS adalah… 

a. 40 cm   c. 56 cm 

b. 46 cm   d. 80 cm 

25. Sebuah jajargenjang ABCD yang mempunyai keliling 40 cm, dan panjang 

AD = 7 cm, maka panjang AB adalah… 

 

a. 11 cm   c. 13 cm 

b. 12 cm   d. 14 cm 

26. Gambar berikut adalah jajargenjang PQRS. 

 

 

K 

L 

M 

N 

O 

Perhatikan belah ketupat KLMN di samping. 

KL = 5 cm dan NL = 8 cm. Maka panjang 

KM  adalah… 

A 

B 

C 

D 

O 

Perhatikan belah ketupat ABCD di samping. 

Diagonal berpotongan di O dan besar 

128°, maka besar  adalah… 

P Q 

R S 

O 

Pada persegi PQRS, bila diketahui QO = 
3 5  cm dan SO = ( 6 10  cm, 

panjang dari QS adalah… 

P Q 

R S  
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Jika panjang PQ = 8 cm, QR = 6 cm, dan ST = 5 cm. Luas daerah 

jajargenjang di samping adalah… 

a. 15 cm2   c. 30 cm2 

b. 20 cm2   d. 40 cm2 

27. Sebuah atap dari maket rumah akan ditempeli mozaik berbentuk 

jajargenjang dengan ukuran alas 20 mm dan tinggi 10 mm. Jika atap 

mempunyai luas 8 cm2, berapa buah mozaik yang dibutuhkan? 

a. 2 buah   c. 80 buah 

b. 4 buah   d. 16 buah 

28.  

 

 

Jika AB = 5 cm dan AD = 3 cm, keliling persegi panjang ABCD adalah… 

a. 30 cm   c. 15 cm 

b. 16 cm   d.  8 cm 

29. Jika persegi panjang ABCD mempunyai keliling 66 cm. AB = 5 2  

cm dan BC = 1  cm, maka panjang AB adalah … 

a. 5 cm   c. 27 cm 

b. 6 cm   d. 33 cm 

30. Sebuah foto berukuran 35 cm x 25 cm, diletakkan di dalam sebuah bingkai 

dengan ukuran 40 cm x 30 cm. Daerah pada bingkai yang tidak tertutup 

oleh foto adalah … cm2. 

 

a. 325   c. 1200 

b. 875   d. 2075 

31. Suatu foto mempunyai perbandingan panjang dan lebar 3:2. Foto tersebut 

akan dimasukkan di dalam bingkai dengan ukuran 35 cm x 25 cm, dan 

daerah yang tidak tertutup foto adalah 275 cm2. Berapa cm ukuran lebar 

dari foto tersebut? 

A B 

C D 
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a. 180    c. 30 

b. 120    d. 20 

32. Sebuah belah ketupat ABCD dengan panjang AB = 6 cm, maka keliling 

belah ketupat tersebut adalah… 

a. 25 cm   c. 12 cm 

b. 24 cm   d. 6 cm 

33. Diketahui belah ketupat ABCD dengan O adalah titik potong diagonal-

diagonalnya. Keliling belah ketupat ABCD adalah 20 cm dan 

perbandingan AO:BO = 3:4, maka jumlah panjang kedua diagonalnya 

adalah… 

a. 12 cm   c. 24 cm 

b. 14 cm   d. 28 cm 

34. Perhatikan belah ketupat berikut ini. 

 

 

 

 

a. 192 cm2   c. 48 cm2 

b. 96 cm2   d. 24 cm2 

35. Jika permukaan bros yang berbentuk belah ketupat mempunyai luas 4 cm2, 

dan perbandingan panjang diagonalnya adalah 1:2, berapakah panjang 

diagonal-diagonalnya? 

a. 2 cm dan 4 cm 

b. 4 cm dan 8 cm 

c. 2√2 cm dan 4√2 cm 

d. 4√2 cm dan 8√2 cm 

36. Belah ketupat PQRS dengan sisi 17 cm. Bila salah satu diagonalnya 30 

cm, maka luasnya adalah… 

a. 60 cm2   c. 180 cm2 

b. 120 cm2   d. 240 cm2 

P

Q 

R 

S 

O 

PQRS belah ketupat, O adalah titik perpotongan 

kedua diagonalnya, jika PS = 10 cm, OS = 8 cm, 

maka luas daerah belah ketupat PQRS adalah… 
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37. Pak Toni mempunyai kebun berbentuk persegi dengan ukuran 300 m x 

300 m. Apabila Pak Toni ingin memagari pinggir kebunnya dengan pagar 

yang terbuat dari bambu, harga untuk 1 buah bambu adalah Rp 7.500,00 

dan 1 bambu dapat dibuat pagar sepanjang 6 m, berapa rupiah yang akan 

dibayar Pak Toni untuk membeli bambu agar dapat memagari kebunnya? 

a. Rp 375.000,00  c. Rp 2.250.000,00 

b. Rp 1.500.000,00  d. Rp 9.000.000,00 

38.  

 

 

 

a. 9√2   c. 6√2 

b. 9    d. 6 

39.  

 

 

 

a. 16√2   c. 8√2 

b. 14√2   d. 4√2 

40. Suatu tanah yang berbentuk persegi mempunyai ukuran 50 m x 50 m, dan 

harga jual untuk tiap m2 adalah Rp 300.000,00. Jika tanah tersebut ingin 

dijual, berapa rupiah uang yang akan diterima pemiliknya? 

a. Rp 15.000.000,00  c. Rp 60.000.000,00 

b. Rp 30.000.000,00  d. Rp 750.000.000,00 

  

P Q 

R S 

O 

Jika keliling persegi PQRS = 36 cm, 
panjang dari PR adalah…cm 

A B 

C D 

O 

Jika luas persegi ABCD = 64 cm, panjang 
dari AO adalah…cm 
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Lampiran 9. Analisis Butir Soal Uji Coba Tes Prestasi Belajar 
MicroCAT (tm) Testing System 

Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 
Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 

Item analysis for data from file UJICOBA1.TXT  
 
 
                 Item Statistics                          Alternative Statistics 
             -----------------------           ----------------------------------- 
Seq.  Scale   Prop.                Point                       Prop.                       Point 
No.   -Item  Correct  Biser.   Biser.        Alt.   Endorsing   Biser.   Biser.  Key 
----     -----  -------      ------  ------               -----   ---------       ------      ------    --- 
 
  1   0-1     0.677    0.636   0.488      A      0.000     -9.000   -9.000   
     B      0.677     0.636    0.488  * 
     C      0.000     -9.000  -9.000   
     D      0.323    -0.636   -0.488   
     Other   0.000    -9.000   -9.000   
2    0-2      0.774     0.830    0.597      A      0.774      0.830    0.597   * 
     B      0.000     -9.000   -9.000   
     C      0.226     -0.830   -0.597   
     D      0.000     -9.000   -9.000   
     Other   0.000     -9.000   -9.000   
3    0-3     0.581    0.489    0.387      A      0.000    -9.000   -9.000   
     B      0.581      0.489    0.387   * 
     C      0.355     -0.377   -0.293                                          

D    0.065     -0.404   -0.207                                         
Other   0.000     -9.000   -9.000   

4    0-4     0.548    0.567    0.451      A      0.226     -0.497   -0.357  
                                            B      0.000     -9.000   -9.000                                         

C      0.548      0.567    0.451  *                                       
D      0.226     -0.251   -0.180                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

5    0-5     0.355    0.574    0.446      A      0.419     -0.543   -0.430                                         
B      0.355     0.574    0.446 *                                       
C      0.161      0.246    0.163                                         
D      0.065     -0.488   -0.250                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

6    0-6    0.355     0.560   0.435      A      0.161     -0.315   -0.210                                         
B      0.129      0.444    0.279                                         
C      0.355     -0.604   -0.470                                         
D      0.355      0.560    0.435 *                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

7    0-7     0.806     0.595   0.413      A     0.194     -0.595   -0.413                                        
B      0.000     -9.000   -9.000                                         
C      0.806      0.595    0.413   *                                       
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D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

8    0-8     0.645     0.675   0.525      A      0.000    -9.000   -9.000                                         
B     0.645      0.675    0.525   *                                       
C      0.355     -0.675   -0.525                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

9    0-9     0.290     0.526   0.397      A      0.226     -0.040   -0.029                                         
B      0.484     -0.422   -0.336                                         
C      0.000     -9.000   -9.000                                         
D      0.290      0.526    0.397   *                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

10   0-10    0.452     0.620   0.493      A      0.452      0.620    0.493   *                                       
B      0.355     -0.689   -0.536                                         
C      0.194      0.040    0.028                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

11   0-11    0.355     0.702   0.546      A      0.000     -9.000   -9.000                                         
B      0.419     -0.367   -0.291                                         
C      0.226     -0.391   -0.281                                         
D      0.355      0.702    0.546 *                                      
Other   0.000     -9.000   -9.000 

12   0-12    0.742     0.516   0.381      A      0.742      0.516    0.381   *                                      
B      0.097     -0.061   -0.035                                         
C      0.000     -9.000   -9.000                                         
D      0.161     -0.639   -0.425                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

13   0-13     0.226     0.628   0.451      A      0.226      0.628    0.451   *                                       
B      0.419     -0.408   -0.323                                         
C      0.000     -9.000   -9.000                                         
D      0.355     -0.079   -0.061                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

 14   0-14    0.903     0.030   0.017      A      0.032     -0.097   -0.040                                         
B      0.000     -9.000   -9.000                                         
C      0.903      0.030    0.017   *                                       
D      0.065      0.015    0.008                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

15    0-15    0.806    0.441   0.307      A      0.806      0.441    0.307   *                                       
B      0.194     -0.441   -0.307                                         
C      0.000     -9.000   -9.000                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

16    0-16    0.097    0.679   0.394      A      0.645     -0.389   -0.303                                         
B      0.097      0.679    0.394   *                                       
C      0.258      0.089    0.065                                         
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D     0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

17    0-17    0.097    0.772   0.447      A      0.839     -0.267   -0.178                                         
B      0.097      0.772    0.447   *                                       
C      0.000     -9.000   -9.000                                         
D      0.065     -0.530   -0.272                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

18    0-18    0.194    0.578   0.402      A      0.032      0.342    0.140                                         
B      0.194      0.578    0.402   *                                      
C      0.774     -0.610   -0.439                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

19    0-19    0.935    0.153   0.078      A      0.032      0.196    0.080   ?                                       
B      0.935      0.153   0.078   * 

           CHECK THE KEY                  C      0.032     -0.462   -0.189 
   B was specified, A works better        D      0.000     -9.000   -9.000                                       

Other   0.000     -9.000   -9.000 
20    0-20  0.645   0.646  0.503      A      0.129     -0.359   -0.225                                         

B      0.226     -0.549   -0.395                                         
C      0.000     -9.000   -9.000                                         
D      0.645      0.646    0.503   *                                      
Other   0.000     -9.000   -9.000 

21    0-21     0.516    0.409  0.326      A      0.516      0.409    0.326   *                                      
B      0.290     -0.199   -0.150                                         
C      0.194     -0.345   -0.240                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

22    0-22     0.935   0.278 0.143      A      0.000     -9.000   -9.000                                         
B      0.065     -0.278   -0.143                                         
C      0.000     -9.000   -9.000                                         
D      0.935      0.278    0.143   *                                      
Other   0.000     -9.000   -9.000 

23    0-23     0.226   0.575 0.414      A      0.581     -0.443   -0.351                                        
B      0.129     -0.057   -0.036                                         
C      0.065      0.099    0.051                                         
D      0.226      0.575    0.414   *                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

24    0-24     0.968   -0.707 -0.289      A      0.032      0.707    0.289   ?                                       
B      0.968     -0.707   -0.289  * 

           CHECK THE KEY                  C      0.000     -9.000   -9.000 
B was specified, A works better        D      0.000     -9.000   -9.000                                     

Other   0.000     -9.000   -9.000 
25    0-25     0.710  0.446   0.336      A      0.000     -9.000   -9.000                                         

B      0.129     -0.509   -0.320                                         
C      0.710      0.446    0.336   *                                       
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D      0.161     -0.186   -0.124                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

26    0-26     0.452   0.620 0.493      A      0.258     -0.516   -0.381                                         
B      0.000     -9.000   -9.000                                         
C      0.290     -0.230   -0.173                                         
D      0.452      0.620    0.493   *                                      
Other   0.000     -9.000   -9.000 

27    0-27     0.129  0.796  0.500      A      0.258     -0.402   -0.297                                         
B      0.129      0.796    0.500   *                                      
C      0.452     -0.047   -0.037                                         
D      0.161     -0.078   -0.052                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

28    0-28     0.774 0.163 0.117      A      0.000     -9.000   -9.000                                         
B      0.774     0.163    0.117   *                                       
C      0.097     -0.492   -0.285                                         
D      0.129      0.168    0.106                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

29    0-29     0.677 0.489 0.375      A      0.000     -9.000   -9.000                                         
B      0.129     -0.183   -0.115                                         
C      0.677      0.489    0.375   *                                       
D      0.194     -0.499   -0.347                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

30    0-30    0.484  0.532 0.424      A      0.484      0.532    0.424   *                                      
B      0.000     -9.000   -9.000                                         
C      0.516     -0.532   -0.424                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

31    0-31     0.129 -0.057  -0.036      A      0.194     -0.114   -0.079                                         
B      0.484     0.002    0.002  

           CHECK THE KEY                  C      0.194      0.155    0.108   ? 
   D was specified, C works better        D      0.129     -0.057   -0.036  *                                      

Other   0.000     -9.000   -9.000 
32    0-32   0.968  0.243 0.099      A      0.000     -9.000   -9.000                                         

B      0.968      0.243    0.099   *                                       
C      0.032     -0.243   -0.099                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

33   0-33     0.581  0.543 0.430      A      0.129     -0.283   -0.178                                         
B      0.581      0.543    0.430   *                                       
C      0.097     -0.585   -0.339                                         
D      0.194     -0.191   -0.133                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

34    0-34     0.097 -0.153  -0.089      A      0.484     -0.183   -0.146                                         
B      0.097     -0.153   -0.089  * 

           CHECK THE KEY                  C      0.226     0.364    0.262   ? 
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   B was specified, C works better        D      0.194     -0.037   -0.026                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

35    0-35   0.161 0.721  0.479      A      0.484     -0.183   -0.146                                         
B      0.161      0.721    0.479   *                                       
C      0.355     -0.277   -0.216                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

36    0-36     0.484  0.360 0.287      A      0.194     -0.653   -0.454                                         
B      0.161      0.008    0.006                                         
C      0.161      0.138    0.092                                         
D      0.484      0.360    0.287   *                                      
Other   0.000     -9.000   -9.000 

37    0-37     0.097  0.124 0.072      A      0.290     -0.076   -0.057                                         
B      0.097      0.124    0.072   *                                       
C      0.613      0.012    0.009                                         
D      0.000     -9.000   -9.000                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

38    0-38     0.387  0.526 0.413      A      0.387      0.526    0.413   *                                       
B      0.194     -0.326   -0.226                                         
C      0.161     -0.315  -0.210                                         
D      0.258     -0.108   -0.079                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

39    0-39     0.452   0.593 0.472      A      0.323     -0.239   -0.183                                         
B      0.000     -9.000   -9.000                                         
C      0.226     -0.497   -0.357                                         
D      0.452      0.593    0.472   *                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000 

40    0-40     0.613  0.660 0.519      A      0.194     -0.518   -0.360                                         
B      0.065     -0.278   -0.143                                         
C      0.129     -0.359   -0.225                                         
D      0.613     0.660    0.519   *                                       
Other   0.000     -9.000   -9.000   

 
There were 31 examinees in the data file. 
Scale Statistics 
---------------- 
Scale:            0    
------- 
N of Items         40 
N of Examinees 31 
Mean             20.323 
Variance         37.315 
Std. Dev.         6.109 
Skew             0.161 
Kurtosis         -1.223 
Minimum          10.000 
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Maximum          31.000 
Median           18.000 
Alpha             0.832 
SEM              2.502 
Mean P            0.508 
Mean Item-Tot. 0.341 
Mean Biserial 0.459 
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Lampiran 10. Instrumen Tes Prestasi Belajar 

SOAL TES UJI COBA 

Bidang Studi  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Waktu  : 70 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia 

(3) Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda 

(X) pada huruf a, b, c, dan d pada lembar jawaban yang tersedia 

(4) Jika ada jawaban yang Anda anggap salah dan ingin memperbaiki maka 

coretlah jawaban yang salah tersebut dengan dua garis lurus mendatar, 

kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang Anda anggap betul 

Contoh: 

Jawaban salah  a b c d 

Jawaban betul  a b c d 

(5) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 

1. Pada jajargenjang terdapat … pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. 

a. 1    c. 3 

b. 2    d. 4 

2. Di antara sifat-sifat di bawah ini yang bukan merupakan sifat jajargenjang 

adalah…. 

a. Semua sisinya sama panjang 

b. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

c. Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180° 

d. Mempunyai dua diagonal yang saling membagi dua sama panjang 
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3. Pernyataan-pernyataan berikut yang bukan merupakan sifat-sifat persegi 

panjang adalah… 

a. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

b. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 

c. Diagonal-diagonalnya sama panjang 

d. Diagonal-diagonalnya berpotongan dan membagi sama panjang 

4. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang persegi panjang di bawah ini! 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

2) Keempat sudutnya sama besar dan siku-siku 

3) Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

4) Mempunyai 4 sumbu simetri 

Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan sifat-sifat persegi 

panjang adalah… 

a. 1), 2), dan 4)  c. 1), 2), dan 3) 

b. 2), 3), dan 4)  d. 1), 2), 3), dan 4) 

5. Belah ketupat dibentuk dari dua buah segitiga…..yang kongruen dan 

alasnya berimpit. 

a. sama sisi   c. siku-siku 

b. sama kaki   d. sembarang 

6. Pernyataan berikut ini merupakan sifat-sifat bangun segiempat 

1) Semua sisinya sama panjang. 

2) Diagonal-diagonalnya saling membagi ruas sama panjang dan 

saling berpotongan tegak lurus. 

3) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 

Pernyataan di atas merupakan sifat-sifat belah ketupat adalah… 

a. 1) dan 2)   c. 2) dan 3) 

b. 1) dan 3)   d. 1), 2), dan 3) 
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7.  

 

 

 

a. AB dan CD  c. AC dan BD 

b. AB dan AD  d. BC dan CD 

8. Pernyataan berikut yang bukan merupakan pernyataan tentang persegi 

adalah… 

a. Mempunyai 4 sisi yang sama panjang 

b. Persegi adalah persegi panjang yang semua sudutnya sama 

c. Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus 

d. Mempunyai 4 sumbu simetri 

9.  

 

 

 

a. Sama sisi lancip   c. Sama kaki lancip 

b. Sama sisi siku-siku  d. Sama kaki siku-siku 

10. Jika persegi ABCD diputar setengah putaran sehingga titik A menempati 

titik C, maka titik B, C, dan D berturut-turut akan menempati… 

a. D, A, dan B  c. D, A, dan C 

b. A, D, dan C  d. B, C, dan D 

11.  

 

 

Pada jajargenjang PQRS di samping, 58°. Besar  adalah… 

a. 32°   c. 90° 

b. 58°   d. 122° 

 

 

AC dan BD merupakan diagonal pada 

persegi ABCD. Segitiga yang dibentuk 

oleh DOC adalah segitiga… 

P Q 

R S  

 

  

A B 

C D 

O 

Berdasarkan gambar persegi di samping, 

yang merupakan diagonal-diagonal persegi 

adalah… 
A B 

C D 

O 
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12. Perhatikan jajargenjang berikut ini 

 

 

 

Pada jajargenjang ABCD di samping, panjang AB = 6  cm dan DC = 

3 2  cm, maka nilai  adalah…. 

a. 2 cm   c. 6 cm 

b. 4 cm   d. 8 cm 

13. Pada jajargenjang ABCD, AB = 7 cm, BC = 5 cm, dan 120°, 

maka panjang AD dan besar  adalah….. 

a. 5 cm dan 60°  c. 7 cm dan 60° 

b. 5 cm dan 120°  d. 7 cm dan 120° 

14.  

 

 

Pada persegi panjang ABCD, bila diketahui AO = 7 3  cm dan CO = 

9 13  cm, nilai  dan AO berturut-turut adalah… 

a. 8 dan 69 cm  c. 5 dan 38 cm 

b. 8 dan 59cm  d. 5 dan 59 cm 

15.  
 

 

 

Jika  ° dan 40°, nilai dari  adalah …° 

a. 40     c. 90 

b. 50     d. 140 

16.  

 

 

A B 

C D  

 

  

O 
A B 

C D 

A B 

C D 

A B 

C D 
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Jika BD = 26 cm dan AB = 24 cm, maka panjang BC adalah … cm 

a. 5     c. 12 

b. 10     d. 13 

17.  

 

 

 

a. AB = BC = CD = AD 

b. AO = OC = dan BO = DO 

c.  

d. Jumlah    adalah 360° 

18.  

 

 

 

a. 6 cm   c. 10 cm 

b. 8 cm   d. 12 cm 

19.  

 

 

 

a. 28°   c. 124° 

b. 52°   d. 128° 

20.      

 

 

 

 

a. 5 cm   c. 30 cm 

b. 20 cm   d. 40 cm 

Perhatikan belah ketupat KLMN di samping. 

KL = 5 cm dan NL = 8 cm. Maka panjang 

KM  adalah… 

Perhatikan belah ketupat ABCD di samping. 

Yang merupakan sifat-sifat belah ketupat, 

kecuali…. 

K 

L 

M 

N 

O 

Pada persegi PQRS, bila diketahui QO = 
3 5  cm dan SO = ( 6 10  cm, 

panjang dari QS adalah… 

P Q 

R S 

O 

A 

B 

C 

D 

O 

Perhatikan belah ketupat ABCD di samping. 

Diagonal berpotongan di O dan besar 

128°, maka besar  adalah… 
A 

B 

C 

D 

O 
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21. Sebuah jajargenjang ABCD yang mempunyai keliling 40 cm, dan panjang 

AD = 7 cm, maka panjang AB adalah… 

a. 11 cm   c. 13 cm 

b. 12 cm   d. 14 cm 

22. Gambar berikut adalah jajargenjang PQRS. 

 

 

 

Jika panjang PQ = 8 cm, QR = 6 cm, dan ST = 5 cm. Luas daerah 

jajargenjang di samping adalah… 

a. 15 cm2   c. 30 cm2 

b. 20 cm2   d. 40 cm2 

23. Sebuah atap dari maket rumah akan ditempeli mozaik berbentuk 

jajargenjang dengan ukuran alas 20 mm dan tinggi 10 mm. Jika atap 

mempunyai luas 8 cm2, berapa buah mozaik yang dibutuhkan? 

a. 2 buah   c. 80 buah 

b. 4 buah   d. 16 buah 

24. Jika persegi panjang ABCD mempunyai keliling 66 cm. AB = 5 2  

cm dan BC = 1  cm, maka panjang AB adalah … 

a. 5 cm   c. 27 cm 

b. 6 cm   d. 33 cm 

25. Sebuah foto berukuran 35 cm x 25 cm, diletakkan di dalam sebuah bingkai 

dengan ukuran 40 cm x 30 cm. Daerah pada bingkai yang tidak tertutup 

oleh foto adalah … cm2. 

a. 325   c. 1200 

b. 875   d. 2075 

26. Diketahui belah ketupat ABCD dengan O adalah titik potong diagonal-

diagonalnya. Keliling belah ketupat ABCD adalah 20 cm dan 

perbandingan AO:BO = 3:4, maka jumlah panjang kedua diagonalnya 

adalah… 

P Q 

R S  
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a. 12 cm   c. 24 cm 

b. 14 cm   d. 28 cm 

27. Jika permukaan bros yang berbentuk belah ketupat mempunyai luas 4 cm2, 

dan perbandingan panjang diagonalnya adalah 1:2, berapakah panjang 

diagonal-diagonalnya? 

a. 2 cm dan 4 cm 

b. 4 cm dan 8 cm 

c. 2√2 cm dan 4√2 cm 

d. 4√2 cm dan 8√2 cm 

28.  

 

 

 

a. 9√2   c. 6√2 

b. 9    d. 6 

29.  

 

 

 

 

a. 16√2   c. 8√2 

b. 14√2   d. 4√2 

30. Suatu tanah yang berbentuk persegi mempunyai ukuran 50 m x 50 m, dan 

harga jual untuk tiap m2 adalah Rp 300.000,00. Jika tanah tersebut ingin 

dijual, berapa rupiah uang yang akan diterima pemiliknya? 

a. Rp 15.000.000,00  c. Rp 60.000.000,00 

b. Rp 30.000.000,00  d. Rp 750.000.000,00 

Jika keliling persegi PQRS = 36 cm, 
panjang dari PR adalah…cm 

P Q 

R S 

O 

Jika luas persegi ABCD = 64 cm, panjang 
dari AO adalah…cm 

A B 

C D 

O 
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Lampiran 11. Lembar Soal Tes Prestasi Belajar  
 
 
 
 
 
 

LEMBAR JAWAB SOAL 
Bidang Studi  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Waktu  : 70 menit 
  

1.  a b c d 

2.  a b c d 

3.  a b c d 

4.  a b c d 

5.  a b c d 

6.  a b c d 

7.  a b c d 

8.  a b c d 

9.  a b c d 

10.  a b c d 

11.  a b c d 

12.  a b c d 

13.  a b c d 

14.  a b c d 

15.  a b c d 
 

 
  

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 

16. a b c d 

17. a b c d 

18. a b c d 

19. a b c d 

20. a b c d 

21. a b c d 

22. a b c d 

23. a b c d 

24. a b c d 

25. a b c d 

26. a b c d 

27. a b c d 

28. a b c d 

29. a b c d 

30 a b c d 
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Lampiran 12. Jawaban Instrumen Tes Prestasi Belajar 
 

JAWABAN SOAL TES 

 

1. B 

2. A 

3. B 

4. C 

5. B 

6. D 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

11. D 

Diketahui : Jajargenjang PQRS dengan 58° 

Ditanya :  

Jawab : 180° 180° 58° 122° 

Jadi, besar  adalah 122°. 

12. A 

Diketahui : Jajargenjang ABCD 

AB = 6  cm dan DC = 3 2  cm 

Ditanya : nilai  

Jawab : 6 3 2 

6 2 3   

4 2   

2   

2  

Jadi, nilai  adalah 2.  
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13. A 

Diketahui : Jajargenjang ABCD dengan AB = 7 cm, BC = 5 cm 

120°  

Ditanya : AD dan besar  

Jawab : AD = BC = 5 cm 

180° 180° 120° 60°   

Jadi, AD = 5 cm dan besar  adalah 60°. 

14. B 

Diketahui : Persegi panjang ABCD dengan O adalah perpotongan diagonal-

diagonalnya. 

AO = 7 3  cm dan CO = 9 13  cm 

Ditanya : nilai  dan AO 

Jawab : 7 3 9 13 

3 13 9 7   

16 2   

8   

8  

7 3 7 8 3 56 3 59  

Jadi, nilai  adalah 8 dan AO adalah 59 cm. 

15. B 

Diketahui : Persegi panjang ABCD 
° dan 40° 

Ditanya : nilai  

Jawab : 40° (dalam seberang) 

90° 40° 50°  

Jadi, besar  adalah 50°. 

16. B 

Diketahui : Persegi panjang ABCD 

BD = 26 cm dan AB = 24 cm 

Ditanya : panjang BC 
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Jawab : √  

√26 24   

√676 576  

√100  

10  

10  

Jadi, panjang  adalah 10 cm. 

17. D 

18. A 

Diketahui : Belah ketupat KLMN dengan O adalah perpotongan KM dan NL 

KL = 5 cm dan NL = 8 cm 

Ditanya : panjang KM 

Jawab :    8 4 

 √  

√5 4   

√25 16  

√9  

3  

2 2  3 6  

Jadi, panjang  adalah 6 cm. 

19. B 

128°  

360° 2    

360° 2  128°   

360° 256°   

104°   

52°  
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20. D 

Diketahui : Persegi PQRS dengan O adalah perpotongan PR dan QS 

QO = 3 5  cm dan SO = 6 10  cm 

Ditanya : panjang QS 

Jawab : 3 5 6 10 

5 10 6 3   

15 3   

5   

5  

3 5 3 5 5 20  

2 2  20 40  

Jadi, panjang QS adalah 40 cm. 

21. C 

Diketahui : Jajargenjang ABCD 

Keliling jajargenjang ABCD = 40 cm 

AD = 7 cm 

Ditanya : panjang AB 

Jawab :   2  

40 2 7   

20 7   

13   

13  

Jadi, panjang AB adalah 13 cm. 

22. D 

Diketahui : Jajargenjang PQRS dengan  

PQ = 8 cm, QR = 6 cm, ST = 5 cm. 

Ditanya : Luas jajargenjang PQRS 

Jawab :       

8  5  

40  

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 40 cm2. 
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23. B 

Diketahui : Luas atap maket = 8 cm2 = 800 mm2. 

Mozaik jajargenjang, ukuran alas = 20 mm dan tinggi = 10 mm 

Ditanya : Berapa banyak mozaik yang dapat ditempel di atap maket rumah? 

Jawab :       

20  10  

200  

   
 

4  

Jadi, banyak mozaik adalah 4 buah. 

24. C 

Diketahui : Keliling persegi panjang ABCD = 66 cm. 

AB = 5 2  cm dan BC = 1  cm 

Ditanya : Panjang AB 

Jawab :    2  

66 2 5 2 1   

66 2 6 3   

33 6 3  

30 6   

5   

5  

5 2 5 5 2 27  

Jadi, panjang AB adalah 27 cm. 

25. A 

Diketahui : Ukuran foto = 35 cm x 25 cm 

Ukuran bingkai = 40 cm x 30 cm 

Ditanya : Daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh foto 

Jawab :  35  25 875 

 40  30 1200  
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Daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh foto 

    

1200 875  

325  

Jadi, daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh foto adalah 325 cm2. 

26. B 

Diketahui : Belah ketupat ABCD dengan O adalah perpotongan AD dan BC 

Keliling belah ketupat ABCD = 20 cm  

: 3: 4  

Ditanya :  

Jawab :    5 

 : 3: 4 4 3  

  

5   

25   

25   

    

16   

4   

4  

  4 3  

CO = AO = 3 

DO = BO = 4 

AC = AO + CO = 3 + 3 = 6 

BD = BO + DO = 4 + 4 = 8 

AC + BD = 6 + 8 = 14 

Jadi, jumlah panjang kedua diagonalnya adalah 14 cm. 
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27. B 

Diketahui : Sebuah permukaan bros  berbentuk belah ketupat. 

Luas belah ketupat = 4 cm2.  

: 1: 2  

Ditanya :    

Jawab : : 1: 2 2  

2   

        4     2    

4   

2   

2  

2 2  2 4  

Jadi, panjang diagonal-diagoalnya adalah 2 cm dan 4 cm. 

28. A 

Diketahui : Keliling persegi PQRS = 36 cm 

Ditanya : PR 

Jawab :   9 

√9 9 √81 81 √162 9√2  

Jadi, panjang PR adalah 9√2 cm. 

29. D 

Diketahui : Persegi ABCD dengan O adalah perpotongan AC dan BD 

Luas persegi ABCD = 64 cm 

Ditanya : AO 

Jawab :   √64 8 

8  

√ √8 8 √64 64 √128 8√2  

    8√2 4√2  

Jadi, panjang AO adalah 4√2 cm. 

 



152 
 

 
 

30. D 

Diketahui : Tanah berbentuk persegi dengan ukuran 50 m x 50 m (panjang 

sisi = 50 m) 

Harga jual untuk tiap m2 adalah Rp 300.000,00 

Ditanya : Uang yang diterima pemilik tanah jika tanahnya dijual 

Jawab :  50 2500 

  2500   300.000,00  

 750.000.000,00  

Jadi, uang yang akan diterima pemilik tanah adalah Rp 750.000.000,00. 



153 
 

 
 

Blue-Print Skala Kecemasan Matematika Siswa 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VII/2 

Pokok Bahasan  : Bangun Segiempat 

Alokasi Waktu  : 30 menit 

Variabel Faktor Indikator Kategori Nomor Item 

Tingkat 

Kecemasan 

Matematika

Mathematics Calculation/Problem 

Solving Anxiety  (Kecemasan 

perhitungan matematika) 

 

Takut unfavourable 1 

Susah konsentrasi 

 

unfavourable 2 

favourable 7 

Ketergantungan pada peserta didik lain 

 

unfavourable 3 

favourable 4 

Kepala pusing unfavourable 5 

Gugup favourable 6, 8 

Mathematics Test Anxiety 

(Kecemasan tes matematika) 

 

Menjelang tes matematika unfavourable 10, 13, 14 

favourable 12, 18, 19 

Saat tes matematika unfavourable 9 

Lampiran 13. Blue Print Uji Coba Skala Kecemasan Matematika Peserta Didik 



154 
 

 
 

favourable 11 

Setelah tes matematika unfavourable 16, 17 

favourable 15 

Mathematics Classroom 

Performance Anxiety (Kecemasan 

matematika saat penampilan di 

kelas) 

Mengerjakan soal latihan unfavourable 21 

favourable 22, 23 

Mempresentasikan hasil belajar favourable 20 

unfavourable 24, 25 

Mathematics Application Anxiety 

(Kecemasan penerapan 

matematika) 

Menghadapi soal segiempat yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari 

unfavourable 26, 27 

favourable 28 

Menerapkan materi segiempat dalam 

kehidupan sehari-hari 

favourable 29, 30 
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Lampiran 14. Instrumen Uji Coba Skala Kecemasan Matematika Peserta Didik 

 

 

 

 

 

Instrumen Uji Coba Skala Kecemasan Matematika Siswa 

 

Petunjuk: pilihlah pilihan yang disediakan dengan memberi tanda ( √ ) pada 

pilihan yang sesuai dengan perasaan Saudara.  

 

No PERNYATAAN 

Kriteria 
Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

1. Saya merasa takut jika tidak dapat 

mengerjakan soal segiempat. 

    

2. Setiap kali sedang pelajaran matematika 

materi segiempat, saya selalu tidak dapat 

berkonsentrasi karena saya selalu 

menganggapnya sulit 

    

3. Ketika disuruh mengerjakan soal segiempat, 

saya langsung meminta bantuan teman saya 

untuk menconteki saya. 

    

4. Saya berani mengerjakan soal segiempat 

dengan kemampuan sendiri ketika ulangan. 

    

5. Kepala saya pusing saat mengerjakan soal 

segiempat. 

    

6. Saya tetap santai ketika mengerjakan soal 

segiempat. 

    

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 



156 
 

 
 

7. Kemampuan saya mengerjakan soal 

segiempat membuat saya dapat bertahan 

konsentrasi dengan baik. 

    

8. Saya tidak gugup dalam menyelesaikan 

semua soal segiempat karena saya yakin 

jawaban saya benar. 

    

9. Saya tidak yakin akan mendapat nilai bagus 

saat ulangan materi segiempat. 

    

10 Saya menjadi sulit tidur jika esok hari ada 

ulangan materi segiempat. 

    

11. Saya tidak menghiraukan apalagi 

mengkhawatirkan soal-soal ulangan 

segiempat sulit atau tidak. 

    

12. Frekuensi buang air kecil saya tidak berubah 

menjelang ulangan segiempat. 

    

13. Saya merasa malas berangkat sekolah jika 

ada ulangan matematika tentang materi 

segiempat atau jika teman-teman 

mendiskusikan soal-soal segiempat. 

    

14. Saya merasa khawatir ketika menjelang 

ulangan segiempat karena selalu 

mencemaskan kesulitan soal ulangan 

segiempat. 

    

15. Setelah mengerjakan soal-soal segiempat, 

saya masih bisa mengerjakan kegiatan 

lainnya. 

    

16 Saya merasa tersinggung dan takut jika 

ditanya mengenai nilai ulangan materi 

segiempat oleh orang tua 

    

18. Saya tetap dapat tidur nyenyak meskipun     
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besok ada ulangan mengenai materi 

segiempat. 

19. Nafsu makan saya tidak berkurang ketika 

akan menghadapi ulangan materi segiempat. 

    

20. Saya sangat percaya diri bila disuruh 

mempresentasikan jawaban soal segiempat 

di depan kelas. 

    

21. Saya tiba-tiba gugup dan gelisah jika disuruh 

mengerjakan soal segiempat di depan kelas. 

    

22. Saya sama sekali tidak tegang jika disuruh 

mengerjakan soal segiempat di depan kelas. 

    

23. Saya selalu aktif maju ke depan kelas dan 

yakin saya bisa mengerjakan soal segiempat. 

    

24. Saya ragu-ragu untuk menulis jawaban soal 

segiempat saya di depan kelas 

    

25. Saya takut salah menulis jawaban soal 

segiempat di depan kelas 

    

27. Saya malas untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan 

materi segiempat 

    

27. Saya semangat untuk menyelesaikan 

permasalahan sehari-hari yang berkaitan 

tentang segiempat 

    

29. Saya suka menghubungkan permasalahan 

sehari-hari dengan materi segiempat. 

    

30. Saya sangat antusias jika mengaitkan 

permasalahan sehari-hari dengan materi 

segiempat. 
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Lampiran 15. Analisis Hasil Uji Coba Skala Kecemasan Matematika Peserta 

Didik 

MicroCAT (tm) Testing System 
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation 

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
Item analysis for data from file ANGKET.txt 

 
 
                            Item Statistics                                 Alternative Statistics 
              -----------------------------------                          ----------------------- 
Seq.  Scale    Item    Item   Item-Scale     N per           Alter-    Proportion 
No.   -Item    Mean    Var.   Correlation   Item             native   Endorsing   Key 
----    -----      ------    ------   ---------------  -----             -------    -------------  ----- 
1    0-1      2.710   0.400     0.134        31        1        0.097      -                                      

2        0.516                                                
3        0.387                                               
4       0.000                                                
Other     0.000 

2    0-2       2.935  0.125   0.289        31        1        0.032      -                                       
2        0.871                                                
3        0.097                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

3    0-3       3.161   0.200     0.183        31        1        0.194      -                                       
2        0.774                                                
3        0.032                                                
4        0.000                                               
Other     0.000 

4    0-4       2.903   0.281     0.356        31        1        0.000      +                                      
2        0.194                                                
3       0.710                                                
4        0.097                                                
Other     0.000 

5    0-5       2.806   0.221     0.411        31        1        0.032      -                                       
2       0.742                                                
3        0.226                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

6    0-6       2.645   0.358     0.682        31        1        0.000      +                                      
2        0.419                                                
3        0.516                                                
4        0.065                                                
Other     0.000 

7    0-7       2.871   0.112     0.398        31        1        0.000      +                                      
2        0.129                                               
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3       0.871                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

8    0-8      2.710   0.206     0.550        31        1        0.000      +                                     
2        0.290                                                
3        0.710                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

9    0-9       2.677   0.219     0.618        31        1        0.000      -                                       
2        0.677                                                
3        0.323                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

10    0-10     2.968   0.289    0.538        31        1        0.129      -                                       
2        0.710                                               
3        0.161                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

11    0-11     2.581   0.437     0.608        31        1        0.000      +                                     
2        0.516                                                
3        0.387                                                
4        0.097                                                
Other     0.000 

12    0-12     2.613   0.237      0.502        31        1        0.000      +                                      
2        0.387                                                
3        0.613                                               
4        0.000                                                
Other     0.000 

13    0-13     3.097   0.087     0.511        31        1        0.097     -                                       
2        0.903                                               
3        0.000                                          
4        0.000                                                
Other     0.000 

14    0-14     2.935   0.060     0.473        31        1        0.000      -                                       
2        0.935                                                
3        0.065                                                
4        0.000                                               
Other     0.000 

15    0-15    2.839   0.200     0.576        31        1        0.000      +                                      
2        0.194                                                
3        0.774                                               
4        0.032                                                
Other     0.000 

16    0-16  2.613   0.237     0.376        31        1        0.000      -                                       
2        0.613                                                
3        0.387                                                
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4        0.000                                                
Other     0.000 

17    0-17  2.871   0.112     0.398        31        1        0.000      -                                       
2        0.871                                                
3        0.129                                                
4        0.000                                               
Other     0.000 

18    0-18  2.806   0.156     0.489        31        1        0.000      +                                      
2        0.194                                                
3        0.806                                               
4        0.000                                                
Other     0.000 

19    0-19   2.645   0.358     0.682        31        1        0.000      +                                      
2        0.419                                                
3        0.516                                                
4        0.065                                                
Other     0.000 

20    0-20   2.581   0.243     0.680        31        1        0.000      +                                      
2        0.419                                                
3        0.581                                                
4        0.000                                               
Other     0.000 

21    0-21   2.677   0.219     0.547        31        1        0.000      -                                       
2        0.677                                                
3        0.323                                                
4        0.000                                               
Other     0.000 

22    0-22   2.516   0.250     0.536        31        1        0.000      +                                      
2        0.484                                                
3        0.516                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

23   0-23  2.516   0.250     0.612        31        1        0.000      +                                      
2        0.484                                                
3        0.516                                                
4        0.000                                               
Other     0.000 

24    0-24   2.742   0.320     0.571        31        1        0.065      -                                       
2       0.613                                                
3        0.323                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

25    0-25  2.581   0.308     0.477        31        1        0.032      -                                       
2        0.516                                                
3        0.452                                                
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4        0.000                                                
Other     0.000 

26    0-26  2.935   0.125     0.275        31        1       0.032     -                                       
2        0.871                                                
3        0.097                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

27    0-27   2.903   0.087     0.462        31        1        0.000      -                                       
2        0.903                                                
3        0.097                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

28    0-28  2.613   0.237     0.657        31        1       0.000      +                                     
2        0.387                                                
3        0.613                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

29    0-29   2.484   0.250     0.502        31        1        0.000      +                                      
2        0.516                                                
3        0.484                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

30    0-30   2.387   0.237     0.359        31        1        0.000      +                                      
2        0.613                                                
3        0.387                                                
4        0.000                                                
Other     0.000 

 
Missing-data option:  Compute statistics on all available item responses 
 
There were 31 examinees in the data file. 
 
Scale Statistics 
---------------- 
Scale:           0    
               ------- 
N of Items           30 
N of Examinees    31 
Mean               2.744 
Variance           0.052 
Std. Dev.          0.228 
Skew               0.113 
Kurtosis          -0.686 
Minimum           2.267 
Maximum           3.200 
Median             2.700 
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Alpha             0.884 
SEM               0.078 
Mean P             N/A 
Mean Item-Tot. 0.482 
Mean Biserial     N/A      
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Lampiran 16. Instrumen Skala Kecemasan Matematika Peserta Didik 

 

 

 

 

 

 

Instrumen Skala Kecemasan Matematika Siswa 

 

Petunjuk: pilihlah pilihan yang disediakan dengan memberi tanda ( √ ) pada 

pilihan yang sesuai dengan perasaan Saudara.  

 

No PERNYATAAN 

Kriteria 
 

Sangat 
tidak 
setuju 

Tidak 
setuju 

Setuju Sangat 
setuju 

1. Saya berani mengerjakan soal segiempat dengan 

kemampuan sendiri ketika ulangan. 

    

2. Kepala saya pusing saat mengerjakan soal 

segiempat. 

    

3. Saya tetap santai ketika mengerjakan soal segiempat.     

4. Kemampuan saya mengerjakan soal segiempat 

membuat saya dapat bertahan konsentrasi dengan 

baik. 

    

5. Saya tidak gugup dalam menyelesaikan semua soal 

segiempat karena saya yakin jawaban saya benar. 

    

6. Saya tidak yakin akan mendapat nilai bagus saat 

ulangan materi segiempat. 

    

7. Saya menjadi sulit tidur jika esok hari ada ulangan 

materi segiempat. 

    

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 
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8. Saya tidak menghiraukan apalagi mengkhawatirkan 

soal-soal ulangan segiempat sulit atau tidak. 

    

9. Frekuensi buang air kecil saya tidak berubah 

menjelang ulangan segiempat. 

    

10. Saya merasa malas berangkat sekolah jika ada 

ulangan matematika tentang materi segiempat atau 

jika teman-teman mendiskusikan soal-soal 

segiempat. 

    

11. Saya merasa khawatir ketika menjelang ulangan 

segiempat karena selalu mencemaskan kesulitan soal 

ulangan segiempat. 

    

12. Setelah mengerjakan soal-soal segiempat, saya 

masih bisa mengerjakan kegiatan lainnya. 

    

13 Saya merasa tersinggung dan takut jika ditanya 

mengenai nilai ulangan materi segiempat oleh orang 

tua 

    

14. Soal-soal ulangan materi segiempat membuat saya 

tidak ingin mengikuti pelajaran matematika 

    

15. Saya tetap dapat tidur nyenyak meskipun besok ada 

ulangan mengenai materi segiempat. 

    

16. Nafsu makan saya tidak berkurang ketika akan 

menghadapi ulangan materi segiempat. 

    

17. Saya sangat percaya diri bila disuruh 

mempresentasikan jawaban soal segiempat di depan 

kelas. 

    

18. Saya tiba-tiba gugup dan gelisah jika disuruh 

mengerjakan soal segiempat di depan kelas. 

    

19. Saya sama sekali tidak tegang jika disuruh 

mengerjakan soal segiempat di depan kelas. 

    

20. Saya selalu aktif maju ke depan kelas dan yakin saya     
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bisa mengerjakan soal segiempat. 

21. Saya ragu-ragu untuk menulis jawaban soal 

segiempat saya di depan kelas 

    

22. Saya takut salah menulis jawaban soal segiempat di 

depan kelas 

    

23. Saya malas untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan materi segiempat 

    

24. Saya semangat untuk menyelesaikan permasalahan 

sehari-hari yang berkaitan tentang segiempat 

    

25. Saya suka menghubungkan permasalahan sehari-hari 

dengan materi segiempat. 

    

26. Saya sangat antusias jika mengaitkan permasalahan 

sehari-hari dengan materi segiempat. 

    

 

 

  



166 
 

 
 

Lampiran 17. Data Hasil Tes Prestasi Belajar Peserta Didik 

 

KODE 
RESPONDEN NILAI KODE 

RESPONDEN NILAI KODE 
RESPONDEN NILAI 

E1-001 73.33 E2-001 76.67 K-001 90 
E1-002 70 E2-002 73.33 K-002 93.33 
E1-003 90 E2-003 90 K-003 70 
E1-004 80 E2-004 83.33 K-004 76.67 
E1-005 83.33 E2-005 90 K-005 76.67 
E1-006 80 E2-006 86.67 K-006 73.33 
E1-007 73.33 E2-007 90 K-007 66.67 
E1-008 76.67 E2-008 73.33 K-008 80 
E1-009 90 E2-009 86.67 K-009 70 
E1-010 93.33 E2-010 86.67 K-010 66.67 
E1-011 70 E2-011 93.33 K-011 73.33 
E1-012 90 E2-012 90 K-012 73.33 
E1-013 60 E2-013 83.33 K-013 83.33 
E1-014 76.67 E2-014 83.33 K-014 63.33 
E1-015 83.33 E2-015 96.67 K-015 60 
E1-016 83.33 E2-016 73.33 K-016 56.67 
E1-017 90 E2-017 73.33 K-017 56.67 
E1-018 80 E2-018 56.67 K-018 56.67 
E1-019 76.67 E2-019 80 K-019 80 
E1-020 93.33 E2-020 76.67 K-020 76.67 
E1-021 76.67 E2-021 76.67 K-021 86.67 
E1-022 86.67 E2-022 86.67 K-022 83.33 
E1-023 96.67 E2-023 96.67 K-023 66.67 
E1-024 73.33 E2-024 96.67 K-024 53.33 
E1-025 86.67 E2-025 56.67 K-025 70 
E1-026 90 E2-026 80 K-026 100 
E1-027 83.33 E2-027 80 K-027 100 
E1-028 86.67 E2-028 93.33 K-028 96.67 
E1-029 70 E2-029 83.33 K-029 73.33 
E1-030 76.67 E2-030 90 K-030 80 
E1-031 93.33 E2-031 100 K-031 86.67 
E1-032 86.67 E2-032 93.33 K-032 70 

    E2-033 100 K-033 70 
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Lampiran 18. Data Hasil Skala Kecemasan Matematika Peserta Didik  

 

KODE 
RESPONDEN SKOR 

KODE 
RESPONDEN SKOR 

KODE 
RESPONDEN SKOR 

E1-001 88 E2-001 73 K-001 50 
E1-002 81 E2-002 80 K-002 55 
E1-003 72 E2-003 81 K-003 56 
E1-004 65 E2-004 72 K-004 60 
E1-005 68 E2-005 82 K-005 55 
E1-006 76 E2-006 63 K-006 68 
E1-007 72 E2-007 68 K-007 73 
E1-008 63 E2-008 79 K-008 61 
E1-009 75 E2-009 70 K-009 62 
E1-010 69 E2-010 85 K-010 62 
E1-011 73 E2-011 94 K-011 78 
E1-012 74 E2-012 96 K-012 65 
E1-013 52 E2-013 67 K-013 65 
E1-014 70 E2-014 80 K-014 60 
E1-015 65 E2-015 78 K-015 82 
E1-016 67 E2-016 74 K-016 72 
E1-017 64 E2-017 81 K-017 67 
E1-018 77 E2-018 53 K-018 65 
E1-019 77 E2-019 75 K-019 60 
E1-020 91 E2-020 75 K-020 85 
E1-021 64 E2-021 86 K-021 70 
E1-022 89 E2-022 85 K-022 72 
E1-023 82 E2-023 86 K-023 63 
E1-024 70 E2-024 73 K-024 64 
E1-025 67 E2-025 76 K-025 68 
E1-026 89 E2-026 67 K-026 62 
E1-027 78 E2-027 84 K-027 62 
E1-028 78 E2-028 86 K-028 75 
E1-029 62 E2-029 84 K-029 72 
E1-030 73 E2-030 74 K-030 76 
E1-031 69 E2-031 81 K-031 75 
E1-032 67 E2-032 87 K-032 58 

    E2-033 84 K-033 58 
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Lampiran 19. Uji Hasil Tes Prestasi Belajar Peserta Didik  

 
L.19.a. Descriptives 

 kelas Statistic Std. Error 

nilai 7A Mean 75.1518 2.16668

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 70.7384  

Upper Bound 79.5652  

5% Trimmed Mean 74.9106  

Median 73.3300  

Variance 154.919  

Std. Deviation 1.24466E1  

Minimum 53.33  

Maximum 100.00  

Range 46.67  

Interquartile Range 16.66  

Skewness .301 .409

Kurtosis -.399 .798

7B Mean 81.8750 1.52588

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 78.7630  

Upper Bound 84.9870  

5% Trimmed Mean 82.1296  

Median 83.3300  

Variance 74.506  

Std. Deviation 8.63167  

Minimum 60.00  

Maximum 96.67  

Range 36.67  

Interquartile Range 13.33  

Skewness -.385 .414

Kurtosis -.268 .809

7C Mean 84.1415 1.85222
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95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 80.3687  

Upper Bound 87.9144  

5% Trimmed Mean 84.7867  

Median 86.6700  

Variance 113.213  

Std. Deviation 1.06402E1  

Minimum 56.67  

Maximum 100.00  

Range 43.33  

Interquartile Range 14.99  

Skewness -.848 .409

Kurtosis .908 .798

 
 

L.19.b. Test Statistics 

 A B C 

Chi-Square 10.182a 5.500b 2.455c

df 14 9 9

Asymp. Sig. .749 .789 .982

a. 15 cells (100.0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 2.2.

b. 10 cells (100.0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 3.2.

c. 10 cells (100.0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 3.3.

 
 

L.19.c. Test of Homogeneity of Variances 

nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.496 2 95 .229 
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L.19.d. Uji Ketuntasan Minimal Hasil Tes Prestasi Belajar 
No Kontrol Eksperimen 1 Eksperimen 2 
1 90 73.33 76.67 
2 93.33 70 73.33 
3 70 90 90 
4 76.67 80 83.33 
5 76.67 83.33 90 
6 73.33 80 86.67 
7 66.67 73.33 90 
8 80 76.67 73.33 
9 70 90 86.67 
10 66.67 93.33 86.67 
11 73.33 70 93.33 
12 73.33 90 90 
13 83.33 60 83.33 
14 63.33 76.67 83.33 
15 60 83.33 96.67 
16 56.67 83.33 73.33 
17 56.67 90 73.33 
18 56.67 80 56.67 
19 80 76.67 80 
20 76.67 93.33 76.67 
21 86.67 76.67 76.67 
22 83.33 86.67 86.67 
23 66.67 96.67 96.67 
24 53.33 73.33 96.67 
25 70 86.67 56.67 
26 100 90 80 
27 100 83.33 80 
28 96.67 86.67 93.33 
29 73.33 70 83.33 
30 80 76.67 90 
31 86.67 93.33 100 
32 70 86.67 93.33 
33 70 100 

jumlah 2480.01 2620 2776.67 
rata2 75.151818 81.875 84.14152 

Simp.baku 12.446644 8.631671 10.64017 
t hit 0.0700694 4.505602 4.935447 

t tabel 1.69 1.69 1.69 
kriteria =75 >75 >75 
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L.19.e. ANOVA 

Nilai      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1440.453 2 720.226 6.283 .003

Within Groups 10889.908 95 114.631   

Total 12330.361 97    

 
L.19.f. Multiple Comparisons 

Dependent Variable:nilai      

 
(I) 

kelas 

(J) 

kelas 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 
Lower Bound Upper Bound

Scheffe 7A 7B -6.72318* 2.65629 .045 -13.3290 -.1174

7C -8.98970* 2.63577 .004 -15.5445 -2.4349

7B 7A 6.72318* 2.65629 .045 .1174 13.3290

7C -2.26652 2.65629 .696 -8.8723 4.3393

7C 7A 8.98970* 2.63577 .004 2.4349 15.5445

7B 2.26652 2.65629 .696 -4.3393 8.8723

Games-Howell 7A 7B -6.72318* 2.65006 .037 -13.1000 -.3464

7C -8.98970* 2.85048 .007 -15.8331 -2.1463

7B 7A 6.72318* 2.65006 .037 .3464 13.1000

7C -2.26652 2.39979 .614 -8.0311 3.4980

7C 7A 8.98970* 2.85048 .007 2.1463 15.8331

7B 2.26652 2.39979 .614 -3.4980 8.0311

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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Lampiran 20. Uji Hasil Pengukuran Kecemasan Matematika Peserta Didik 

 
L.20.a. Descriptives 

 Kelas Statistic Std. Error 

nilai 7A Mean 65.94 1.425

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 63.04  

Upper Bound 68.84  

5% Trimmed Mean 65.72  

Median 65.00  

Variance 66.996  

Std. Deviation 8.185  

Minimum 50  

Maximum 85  

Range 35  

Interquartile Range 12  

Skewness .410 .409

Kurtosis -.225 .798

7B Mean 72.72 1.567

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 69.52  

Upper Bound 75.92  

5% Trimmed Mean 72.69  

Median 72.00  

Variance 78.596  

Std. Deviation 8.865  

Minimum 52  

Maximum 91  

Range 39  

Interquartile Range 11  

Skewness .300 .414

Kurtosis .176 .809

7C Mean 78.15 1.541
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95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 75.01  

Upper Bound 81.29  

5% Trimmed Mean 78.38  

Median 80.00  

Variance 78.320  

Std. Deviation 8.850  

Minimum 53  

Maximum 96  

Range 43  

Interquartile Range 12  

Skewness -.541 .409

Kurtosis .956 .798

 
 

L.20.b. Test Statistics 

 A B C 

Chi-Square 10.030a 4.750b 7.091c

df 19 20 20

Asymp. Sig. .952 1.000 .996

a. 20 cells (100.0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 1.7.

b. 21 cells (100.0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 1.5.

c. 21 cells (100.0%) have expected frequencies less 

than 5. The minimum expected cell frequency is 1.6.

 
L.19.c. Test of Homogeneity of Variances 

nilai    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.026 2 95 .974 
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L.20.d. ANOVA 

nilai      

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2470.512 2 1235.256 16.559 .000

Within Groups 7086.590 95 74.596   

Total 9557.102 97    
 

L.20.e. Multiple Comparisons 

Dependent Variable:nilai      

 
(I) 

kelas 

(J) 

kelas 

Mean 

Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 
Lower Bound Upper Bound

Scheffe 7A 7B -6.779* 2.143 .009 -12.11 -1.45

7C -12.212* 2.126 .000 -17.50 -6.92

7B 7A 6.779* 2.143 .009 1.45 12.11

7C -5.433* 2.143 .045 -10.76 -.10

7C 7A 12.212* 2.126 .000 6.92 17.50

7B 5.433* 2.143 .045 .10 10.76

Games-Howell 7A 7B -6.779* 2.118 .006 -11.86 -1.69

7C -12.212* 2.098 .000 -17.25 -7.18

7B 7A 6.779* 2.118 .006 1.69 11.86

7C -5.433* 2.198 .042 -10.71 -.16

7C 7A 12.212* 2.098 .000 7.18 17.25

7B 5.433* 2.198 .042 .16 10.71

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen 1) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : I  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi panjang, belah 

ketupat. 

2. Menjelaskan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

3. Menjelaskan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi 

panjang, belah ketupat. 

2. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, sudut, 

dan diagonalnya. 

3. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, 

sudut, dan diagonalnya. 

 

 

Lampiran 21.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas    
Eksperimen 1 
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E. MATERI AJAR 

Jajargenjang : suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang sejajar 

Persegi panjang : suatu jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku 

Persegi : suatu segiempat yang semua sisinya sama panjang dan satu 

sudutnya siku-siku 

Belah ketupat : suatu jajar genjang yang dua sisi yang berurutan sama 

panjang 

Sifat-sifat jajargenjang: 

1) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

3) Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180° 

4) Mempunyai dua diagonal yang saling membagi dua sama panjang 

Sifat-sifat persegi panjang: 

1) Semua sifat jajargenjang berlaku untuk persegi panjang 

2) Diagonal-diagonalnya sama panjang 

3) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

4) Setiap sudutnya siku-siku 

5) Mempunyai 2 sumbu simetri yaitu vertikal dan horizontal 

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

7 menit 
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peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

4. Guru menyuruh murid untuk 

mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru menyuruh peserta didik untuk mencari 

contoh benda-benda yang merupakan model 

bangun jajargenjang, persegi panjang, 

persegi, dan belah ketupat di kehidupan 

sehari-hari. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

pengertian jajargenjang, persegi panjang, 

belah ketupat, persegi, sifat-sifat dari 

jajargenjang dan persegi panjang yang harus 

dikerjakan kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai hasil ujian semester 1 

untuk mata pelajaran matematika kelas VII-

B, sementara peserta didik disuruh membaca 

3 menit 

 

 

 

 

5 menit 
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materi tentang pengertian jajargenjang, 

persegi panjang, belah ketupat, persegi, sifat-

sifat dari jajargenjang dan persegi panjang. 

Hal ini digunakan untuk membagi peserta 

didik dalam kelompok-kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (pengertian 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, sifat-sifat dari jajargenjang dan 

persegi panjang) secara singkat (teaching 

group). (Eksplorasi) 

4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa LKPD 

(dapat dilihat dalam lampiran 3). 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 
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memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 8 

soal (dapat dilihat di lampiran 2) tentang 

pengertian jajargenjang, persegi panjang, 

belah ketupat, persegi, sifat-sifat dari 

jajargenjang dan persegi panjang  (Facts 

Test) (Elaborasi) 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang pengertian 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, sifat-sifat dari jajargenjang dan 

persegi panjang secara klasikal dengan 

menekankan strategi pemecahan masalah 

(whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.(Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman: 319 

latihan 9.1 nomor 1-4 dan halaman 332 

latihan 9.9 nomor: 1,4,8). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

5 menit 

 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 
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Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menjelaskan 

pengertian 

jajargenjang, 

persegi, persegi 

panjang, belah 

ketupat. 

Tes tulis Isian singkat 1. Apakah definisi dari 

jajargenjang? 

2. Apakah definisi dari 

persegi panjang? 

3. Apakah definisi dari 

persegi? 

4. Apakah definisi dari belah 

ketupat? 

 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

jajargenjang 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya.  

Tes tulis Isian singkat 5.  

 
 
 

Tentukan hubungan antara 

   berkaitan 

dengan besar sudutnya! 

6.  

 

 

Tentukan pasangan sisi 

yang sejajar pada 

jajargenjang PQRS! 

 

P Q 

R S  

 

  

P Q 

R S  
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Menjelaskan 

sifat-sifat 

persegi panjang 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya. 

Tes tulis Isian singkat 7. Apakah sifat-sifat pada sisi-

sisi yang berhadapan pada 

persegi panjang? 

8. Berapa besar tiap sudut 

yang ada pada persegi 

panjang? 

 
 

8   100 
 
Kunci 
 
No Kunci Skor 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya 

sepasang-sepasang sejajar. 

Persegi panjang adalah jajargenjang yang satu sudutnya siku-

siku 

Persegi adalah suatu segiempat yang semua sisinya sama 

panjang dan satu sudutnya siku-siku 

Belah ketupat adalah jajargenjang yang dua sisi yang 

berurutan sama panjang 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

5 

6 

Besar sudutnya sama besar 

PQ//SR dan PS//QR 

 

1 

1 

7 

 

8 

Sama panjang dan sejajar 

 

90   

 

1 

 

1 

 Total 8 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Eksperimen 1) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : II 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

2. Menjelaskan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, 

dan diagonalnya. 

2. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya 

 

E. MATERI AJAR 

Sifat-sifat belah ketupat: 

1) Semua sifat jajargenjang berlaku untuk belah ketupat 

2) Semua sisinya sama panjang 
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3) Dalam belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan 

diagonal-diagonal membaginya menjadi sudut-sudut yang sama besar 

dan diagonal-diagonalnya tegak lurus 

4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

5) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 

Sifat-sifat  persegi: 

1) Semua sifat-sifat pada belah ketupat dan persegi panjang berlaku pada 

persegi 

2) Semua sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar 

3) Setiap sudutnya siku-siku 

4) Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang, berpotongan 

ditengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku 

5) Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya 

6) Memiliki 4 sumbu simetri 

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

4. Guru menyuruh murid untuk 

7 menit 
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mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru mengingatkan tentang definisi persegi, 

dan belah ketupat. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

sifat-sifat dari belah ketupat dan persegi 

yang harus dikerjakan 

kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai hasil ujian semester 1 

mata pelajaran matematika kelas VII-B, 

sementara peserta didik disuruh membaca 

materi tentang sifat-sifat belah ketupat dan 

persegi. Hal ini digunakan untuk membagi 

peserta didik dalam kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (sifat-sifat 

dari belah ketupat dan persegi) secara 

singkat (teaching group). (Eksplorasi) 

3 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa LKPD 

(dapat dilihat dalam lampiran 3). 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 8 

soal (dapat dilihat dalam lampiran 2) tentang 

sifat-sifat dari belah ketupat dan persegi  

(Facts Test) (Elaborasi) 

5 menit 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang sifat-sifat dari 
5 menit 
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belah ketupat dan persegi secara klasikal 

dengan menekankan strategi pemecahan 

masalah (whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.( Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 325 

latihan 9.5 nomor 1,5 dan halaman 337 

latihan 9.11 nomor 1,4). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

Menjelaskan 

sifat-sifat belah 

ketupat ditinjau 

dari sisi, sudut, 

dan diagonalnya 

Tes tulis Isian singkat 1. Berapa sisi yang 

berukuran sama panjang 

pada belah ketupat? 

2. Bagaimana sifat sudut-

sudut yang berhadapan 

pada belah ketupat? 

3. Berapa besar sudut yang 



188 
 

 
 

dibentuk oleh 

perpotongan diagonal 

pada belah ketupat? 

4. Berapa sumbu simetri 

yang ada pada belah 

ketupat? 

 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

persegi ditinjau 

dari sisi, sudut, 

dan 

diagonalnya.  

Tes tulis Isian singkat 5. Berapa sisi yang 

berukuran sama panjang 

pada persegi? 

6. Bagaimana sifat sudut-

sudut yang berhadapan 

pada persegi? 

7. Berapa besar setiap 

sudut yang ada pada 

persegi? 

8. Berapa besar sudut yang 

dibentuk oleh 

perpotongan diagonal 

pada persegi? 

 

 
8   100 

Kunci 

No Kunci Skor 

1 

2 

 

3 

4 

4 sisi atau semua sisi 

Besar sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat 

berukuran sama besar. 

90   

4  

1 

1 

 

1 

1 
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5 

6 

 

7 

8 

4 sisi atau semua sisi 

Besar sudut-sudut yang berhadapan pada persegi berukuran 

sama besar. 

90   

90   

1 

1 

 

1 

1 

 Total 8 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen 1) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : III 

  

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan rumus keliling bangun jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 

3. Menyebutkan rumus luas bangun persegi dan persegi panjang mengguna-

kan petak satuan. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

persegi dan persegi panjang. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menyebutkan rumus keliling bangun jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi. 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling bangun jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 
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3. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun persegi dan persegi panjang 

menggunakan petak satuan. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun persegi dan persegi panjang. 

 

E. MATERI AJAR 

1) Keliling jajargenjang 

 

 

 

 

Menentukan keliling jajargenjang dapat dilakukan dengan cara 

menjumlahkan semua panjang sisinya. Sisi-sisi pada jajargenjang yang 

sejajar adalah sama panjang. Apabila panjang dua sisi yang tidak sejajar 

masing-masing adalah m dan n, maka keliling jajargenjang ditentukan 

oleh : 

Keliling   2   

2) Keliling persegi panjang 

 

 

 

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang= p dan lebar = l. 

maka keliling ABCD = p + l + p + l dan dapat ditulis sebagai :  

  2 2 2  

3) Keliling belah ketupat 

 

 

 

 

B A 

C D >> 

>> 

  

m 

n 

l 

A B

CD p 

p 

l 

D 

A 

B 

C 

s 

s s 

s 
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Perhatikan belah ketupat ABCD di atas, dengan panjang sisi sama dengan 

s dan titik potong antardiagonalnya di O. 

Keliling ABCD = AB + BC + CD + DA 

        4  

Keliling belah ketupat = 4 x panjang sisi 

4) Keliling persegi 

 

 

 

 

Keliling persegi adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya. Pada gambar 

di samping, PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  = s, maka keliling 

PQRS adalah  dan dapat ditulis: 

  4   

5) Luas persegi 

 

 

 

 

 

Persegi di atas mempunyai panjang masing-masing sisi  = 2 cm, terlihat 

luasnya 4 , 4 = 2 x 2 

Dengan demikian jika persegi tersebut mempunyai panjang masing 

sisi , maka luasnya: 

    

Luas persegi sama dengan kuadrat dari panjang sisinya 

6) Luas persegi panjang 

 

 

s 

s 

s s

P Q 

R S 

A 

D 

B 

C 

4 cm 

2 cm 
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Persegi panjang di atas mempunyai panjang = 4 cm dan lebar = 2 cm, 

terlihat luasnya 8 , 8 = 4 x 2 

Dengan demikian jika persegi panjang tersebut mempunyai panjang  

dan lebar , maka luasnya: 

  

Luas persegi panjang sama dengan perkalian panjang dan lebarnya 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

4. Guru menyuruh murid untuk 

mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

7 menit 
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pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru mengingatkan tentang definisi 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi dan teorema phytagoras. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

keliling jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, persegi, luas persegi dan persegi 

panjang yang harus dikerjakan 

kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai ujian semester 1 mata 

pelajaran matematika kelas VII-B, sementara 

peserta didik disuruh membaca materi 

tentang keliling jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat, persegi, luas persegi 

dan persegi panjang. Hal ini untuk membagi 

peserta didik dalam kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (keliling 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, luas persegi dan persegi panjang) 

secara singkat (teaching group). (Eksplorasi) 

4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

3 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

5 menit 
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5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa LKPD 

(dapat dilihat dalam lampiran 3). 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 5 

soal (dapat dilihat dalam lampiran 2) tentang 

keliling jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, persegi, luas persegi dan persegi 

panjang  (Facts Test) (Elaborasi) 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang keliling 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, luas persegi dan persegi panjang 

secara klasikal dengan menekankan strategi 

pemecahan masalah (whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

5 menit 
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selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.( Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 323 

latihan 9.3 nomor 6,8 dan halaman 327 

latihan 9.6 nomor 3,7). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menyebutkan 

rumus keliling 

bangun 

jajargenjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi. 

Tes tulis Uraian 1.  

Jika PS = 10 cm, PQ = 18 

cm, ST = 8 cm, tentukan 

keliling jajargenjang 

PQRS! 

2.  

 
Jika AB = BC = CD = DA 

P Q 

R S  

 

  

T 

A

B 

C 

D 
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= 4 cm, tentukan keliling 

dari belah ketupat ABCD! 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

keliling bangun 

jajargenjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi 

Tes tulis Uraian 3. Suatu pohon akan diberi 

pagar berbentuk persegi 

yang terbuat dari bambu 

di sekelilingnya dengan 

ukuran pagar 3 m x 3 m. 

Jika  harga untuk 1 buah 

bambu adalah Rp 

7.500,00 dan 1 bambu 

dapat menghasilkan pagar 

sepanjang 6 m, berapa 

rupiah yang akan 

dikeluarkan untuk 

membuat pagar? 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun persegi 

dan persegi 

panjang 

menggunakan 

petak satuan 

Tes tulis Uraian 4.  

 
 
 
 
 

Berapa satuan petak luas 

persegi ABCD? 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun persegi 

dan persegi 

panjang 

Tes tulis Uraian 5. Sebuah foto berukuran 30 

cm x 20 cm diletakkan di 

dalam sebuah bingkai 

dengan ukuran 40 cm x 

30 cm. Hitunglah daerah 

pada bingkai yang tidak 

tertutup oleh foto! 

 

A 

D 

B 

C 
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25   100 

Kunci 

No Kunci Skor 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : PS = 10 cm, PQ = 18 cm, ST = 8 cm 

Ditanya    : Keliling jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

  2  2    

2  18 2  10   

36 20  

56  

Jadi, keliling jajargenjang PQRS adalah 56 cm. 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 Diketahui : AB = BC = CD = DA = 4 cm 

Ditanya    : Keliling belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

   4    

 4  4  

 16  

Jadi, keliling belah ketupat ABCD = 16 cm. 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 Diketahui : 3  

Harga 1 bambu adalah Rp 7.500,00 

1 bambu dapat digunakan untuk membuat pagar 6 m. 

Ditanya    : uang yang dikeluarkan untuk membuat pagar 

Jawab      : 

 4    

 4  3  

 12  

 

  2  

  2 7500 15000  

0,25 

 

 

0,25 

 

1 

 

0,5 

 

1 

1 
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Jadi, uang yang akan dikeluarkan untuk membuat pagar 

adalah Rp 15.000,00 

1 

 

4 Diketahui :  

 

 

 

 

Ditanya  : Luas persegi ABCD 

Jawab     :  

 sisi  2 petak  

    

2   

4  

Jadi, luas persegi ABCD adalah 4 petak. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

1 

5 Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya    : Luas daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh 

foto 

Jawab       : 

  40  30 1200  

  30  20 600  

      1200 600 600 

 

Jadi, luas bingkai yang tidak tertutupi oleh foto adalah 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

A 

D 

B 

C 

40 cm 

30 cm 

30 cm 

20 cm 

A B 

C D 

E F 

G H 
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adalah 600 . 

 

 

 

Total 25 

 
Pati, 10 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

      NIP. 19570225 198602 1 003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen 1) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : IV  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan rumus luas bangun jajargenjang menggunakan luas persegi 

atau persegi panjang. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

jajargenjang. 

3. Menyebutkan rumus luas bangun belah ketupat menggunakan luas persegi 

atau persegi panjang. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

belah ketupat. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun jajargenjang menggunakan 

luas persegi atau persegi panjang. 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun jajargenjang. 

3. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun belah ketupat menggunakan 

luas persegi atau persegi panjang. 
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4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun belah ketupat. 

 

E. MATERI AJAR 

1) Luas bangun jajargenjang 

 

 

 

 

 

Gambar (a) dan (b) adalah model daerah jajargenjang yang kongruen , 

sehingga kedua bangun mempunyai luas daerah yang sama. Model 

jajargenjang pada gambar (a) mempunyai alas =  dan tinggi = t. Model 

gambar (b) diubah menjadi seperti model bangun gambar (c), sehingga 

bangun yang terjadi adalah persegi panjang yang mempunyai panjang =  

dan tinggi = t. 

Model jajargenjang pada gambar (a) dan gambar (c) mempunyai luas 

daerah yang sama. 

Maka,       

    

    

Jadi jika jajargenjang yang mempunyai panjang  dan tinggi , serta 

luas daerahnya L, maka    

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

     

2) Luas bangun belah ketupat 

 

 

 

 

t 

 

t 

 

t 

 

(b) (c) (a) 

O A 

B 

C 

D 

 
 

A 

B 

C 

D 

O’ O 

D 

A C 
A C 

O’ O 

 

  

(a) (b) (c) 
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Gambar (a) adalah model belah ketupat ABCD dengan   

. Bangun (a) diubah menjadi (b), dan kemudian menjadi (c) yaitu persegi 

panjang AOO’B dengan   . Model 

belah ketupat pada gambar (a) mempunyai diagonal-diagonal   . 

Model gambar (c) adalah model persegi panjang dengan 

  . 

Model belah ketupat pada gambar (a) dan persegi panjang pada gambar (c) 

mempunyai luas daerah yang sama. 

Maka,        

    

    

      

Jadi jika belah ketupat mempunyai diagonal-diagonal   , serta luas 

daerahnya L, maka      

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

4. Guru menyuruh murid untuk 

7 menit 
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mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru mengingatkan tentang definisi 

jajargenjang dan belah ketupat. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

luas jajargenjang dan belah ketupat yang 

harus dikerjakan kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai hasil ujian semester 1 

mata pelajaran matematika kelas VII-B, 

sementara peserta didik disuruh membaca 

materi tentang luas jajargenjang dan belah 

ketupat. Hal ini digunakan untuk membagi 

peserta didik dalam kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (luas 

jajargenjang dan belah ketupat) secara 

singkat (teaching group). (Eksplorasi) 

4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

3 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

5 menit 
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dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa LKPD 

(dapat dilihat dalam lampiran 3). 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 4 

soal (dapat dilihat dalam lampiran 2) tentang 

luas jajargenjang dan belah ketupat  (Facts 

Test) (Elaborasi) 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang luas jajargenjang 

dan belah ketupat secara klasikal dengan 

5 menit 
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menekankan strategi pemecahan masalah 

(whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.(Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 335 

latihan 9.10 nomor 3,4 dan halaman 339 

latihan 9.12 nomor 4,6). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun 

jajargenjang 

menggunakan 

luas persegi atau 

persegi panjang 

Tes tulis Uraian 1.  

Jika PS = 10 cm, PQ = 18 

cm, QT = 12 cm, tentukan 

luas jajargenjang PQRS! 

 

P Q 

R S  

 

  

T 
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Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun 

jajargenjang 

Tes tulis Uraian 2. Sebuah atap dari maket 

rumah akan ditempeli 

mozaik berbentuk 

jajargenjang dengan 

ukuran alas 20 mm dan 

tinggi 10 mm. Jika atap 

mempunyai luas 8 cm2, 

berapa buah mozaik yang 

dibutuhkan? 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun belah 

ketupat 

menggunakan 

luas persegi atau 

persegi panjang 

Tes tulis Uraian 3.  

Jika AC = 10 cm, BD = 

12 cm, tentukan luas dari 

belah ketupat ABCD! 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun belah 

ketupat 

Tes tulis Uraian 4. Jika permukaan bros yang 

berbentuk belah ketupat 

mempunyai luas 9 cm2, 

dan perbandingan panjang 

diagonalnya adalah 1:2, 

berapakah panjang 

diagonal-diagonalnya? 

 
 

20   100 
Kunci 

No Kunci Skor 

1 

 

 

Diketahui : PS = 10 cm,  = PQ = 18 cm, QT = 12 cm 

Ditanya    : Luas jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

0,25 

0,25 

 

A 

B 

C 

D 

O 
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18 12 6  

√   

 √10 6   

 √100 36  

 √64  

 8  

 

      

     

 18  8  

 144  

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 144 . 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

2 Diketahui : 20  

10   

8 800   

Ditanya    : Banyak mozaik yang dibutuhkan 

Jawab       : 

  20  10 200  

     

  

4  

Jadi, banyaknya mozaik yang dibutuhkan adalah 4 buah. 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

3 Diketahui :  = AC = 10 cm,  BD = 12 cm 

Ditanya    : Luas belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

    

0,5 

0,5 

 

1 

1 
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10 12  

60  

Jadi, luas belah ketupat ABCD = 60 cm2. 

 

1 

1 

4 Diketahui :  9  

: 1: 2  

Ditanya    :    

Jawab       : 

: 1: 2 2   

 9     9  

   18  

   2 18  

 9  

 3  

2 2  3 6  

Jadi, diagonal-diagonal pada bros berukuran 3 cm dan 6 cm. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

 

 

1 

0,5 

1 

 

Total 20 

 
Pati, 23 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

       NIP. 19570225 198602 1 003
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen 2) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : I  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi panjang, belah 

ketupat. 

2. Menjelaskan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

3. Menjelaskan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi 

panjang, belah ketupat. 

2. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, sudut, 

dan diagonalnya. 

3. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, 

sudut, dan diagonalnya. 

 

 

Lampiran 22.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas    
Eksperimen 2 
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E. MATERI AJAR 

Jajargenjang : suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang sejajar 

Persegi panjang : suatu jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku 

Persegi : suatu segiempat yang semua sisinya sama panjang dan satu 

sudutnya siku-siku 

Belah ketupat : suatu jajar genjang yang dua sisi yang berurutan sama 

panjang 

Sifat-sifat jajargenjang: 

5) Sisi-sisi yang berhadapan sejajar 

6) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

7) Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180° 

8) Mempunyai dua diagonal yang saling membagi dua sama panjang 

Sifat-sifat persegi panjang: 

6) Semua sifat jajargenjang berlaku untuk persegi panjang 

7) Diagonal-diagonalnya sama panjang 

8) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

9) Setiap sudutnya siku-siku 

10) Mempunyai 2 sumbu simetri yaitu vertikal dan horizontal 

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

7 menit 
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peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

4. Guru menyuruh murid untuk 

mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru menyuruh peserta didik untuk mencari 

contoh benda-benda yang merupakan model 

bangun jajargenjang, persegi panjang, 

persegi, dan belah ketupat di kehidupan 

sehari-hari. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

pengertian jajargenjang, persegi panjang, 

belah ketupat, persegi, sifat-sifat dari 

jajargenjang dan persegi panjang yang harus 

dikerjakan kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai hasil ujian semester 1 

untuk mata pelajaran matematika kelas VII-

C, sementara peserta didik disuruh membaca 

3 menit 

 

 

 

 

5 menit 
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materi tentang pengertian jajargenjang, 

persegi panjang, belah ketupat, persegi, sifat-

sifat dari jajargenjang dan persegi panjang. 

Hal ini digunakan untuk membagi peserta 

didik dalam kelompok-kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (pengertian 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, sifat-sifat dari jajargenjang dan 

persegi panjang) secara singkat (teaching 

group). (Eksplorasi) 

4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa 

permainan ular tangga matematika. 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 
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memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 8 

soal (dapat dilihat di lampiran 2) tentang 

pengertian jajargenjang, persegi panjang, 

belah ketupat, persegi, sifat-sifat dari 

jajargenjang dan persegi panjang  (Facts 

Test) (Elaborasi) 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang pengertian 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, sifat-sifat dari jajargenjang dan 

persegi panjang secara klasikal dengan 

menekankan strategi pemecahan masalah 

(whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.(Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman: 319 

latihan 9.1 nomor 1-4 dan halaman 332 

latihan 9.9 nomor: 1,4,8). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

5 menit 

 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 
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Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menjelaskan 

pengertian 

jajargenjang, 

persegi, persegi 

panjang, belah 

ketupat. 

Tes tulis Isian singkat 1. Apakah definisi dari 

jajargenjang? 

2. Apakah definisi dari 

persegi panjang? 

3. Apakah definisi dari 

persegi? 

4. Apakah definisi dari belah 

ketupat? 

 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

jajargenjang 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya.  

Tes tulis Isian singkat 5.  

 
 
 
 

Tentukan hubungan antara 

   berkaitan 

dengan besar sudutnya! 

 

6.  

 

 

 

Tentukan pasangan sisi 

P Q 

R S  

 

  

P Q 

R S  
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yang sejajar pada 

jajargenjang PQRS! 

 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

persegi panjang 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya. 

Tes tulis Isian singkat 7. Apakah sifat-sifat pada sisi-

sisi yang berhadapan pada 

persegi panjang? 

8. Berapa besar tiap sudut 

yang ada pada persegi 

panjang? 

 
 

8   100 
 
Kunci 
 
No Kunci Skor 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya 

sepasang-sepasang sejajar. 

Persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya 

siku-siku 

Persegi adalah suatu segiempat yang semua sisinya sama 

panjang dan satu sudutnya siku-siku 

Belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisi yang 

berurutan sama panjang 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

5 

6 

Besar sudutnya sama besar 

PQ//SR dan PS//QR 

 

1 

1 

7 

8 

Sama panjang dan sejajar 

90   

 

1 

1 

 Total 8 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen 2) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : II 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

2. Menjelaskan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, 

dan diagonalnya. 

2. Siswa dapat menjelaskan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya 

 

E. MATERI AJAR 

Sifat-sifat belah ketupat: 

1) Semua sifat jajargenjang berlaku untuk belah ketupat 

2) Semua sisinya sama panjang 
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3) Dalam belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan 

diagonal-diagonal membaginya menjadi sudut-sudut yang sama besar 

dan diagonal-diagonalnya tegak lurus 

4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

5) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 

Sifat-sifat  persegi: 

1) Semua sifat-sifat pada belah ketupat dan persegi panjang berlaku pada 

persegi 

2) Semua sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan sejajar 

3) Setiap sudutnya siku-siku 

4) Mempunyai dua buah diagonal yang sama panjang, berpotongan 

ditengah-tengah dan membentuk sudut siku-siku 

5) Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya 

6) Memiliki 4 sumbu simetri 

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

4. Guru menyuruh murid untuk 

7 menit 
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mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru mengingatkan tentang definisi persegi, 

dan belah ketupat. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

sifat-sifat dari belah ketupat dan persegi 

yang harus dikerjakan 

kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai hasil ujian semester 1 

mata pelajaran matematika kelas VII-C, 

sementara peserta didik disuruh membaca 

materi tentang sifat-sifat belah ketupat dan 

persegi. Hal ini digunakan untuk membagi 

peserta didik dalam kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (sifat-sifat 

dari belah ketupat dan persegi) secara 

singkat (teaching group). (Eksplorasi) 

3 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa 

permainan ular tangga matematika. 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 8 

soal (dapat dilihat dalam lampiran 2) tentang 

sifat-sifat dari belah ketupat dan persegi  

(Facts Test) (Elaborasi) 

5 menit 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang sifat-sifat dari 
5 menit 
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belah ketupat dan persegi secara klasikal 

dengan menekankan strategi pemecahan 

masalah (whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.( Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 325 

latihan 9.5 nomor 1,5 dan halaman 337 

latihan 9.11 nomor 1,4). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

Menjelaskan 

sifat-sifat belah 

ketupat ditinjau 

dari sisi, sudut, 

dan diagonalnya 

Tes tulis Isian singkat 1. Berapa sisi yang 

berukuran sama panjang 

pada  belah ketupat? 

2. Bagaimana sifat sudut-

sudut yang berhadapan 

pada belah ketupat? 

3. Berapa besar sudut yang 
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dibentuk oleh 

perpotongan diagonal 

pada belah ketupat? 

4. Berapa sumbu simetri 

yang ada pada belah 

ketupat? 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

persegi ditinjau 

dari sisi, sudut, 

dan 

diagonalnya.  

Tes tulis Isian singkat 5. Berapa sisi yang 

berukuran sama panjang 

pada persegi? 

6. Bagaimana sifat sudut-

sudut yang berhadapan 

pada persegi? 

7. Berapa besar setiap 

sudut yang ada pada 

persegi? 

8. Berapa besar sudut yang 

dibentuk oleh 

perpotongan diagonal 

pada persegi? 

 

 
8   100 

Kunci 

No Kunci Skor 

1 

2 

 

3 

4 

4 sisi atau semua sisi 

Besar sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat 

berukuran sama besar. 

90   

4  

1 

1 

 

1 

1 

5 

6 

4 sisi atau semua sisi 

Besar sudut-sudut yang berhadapan pada persegi berukuran 

1 

1 



224 
 

 
 

 

7 

8 

sama besar. 

90   

90   

 

1 

1 

 Total 8 

 

Pati, 9 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

  NIP. 19570225 198602 1 003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen 2) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : III 

  

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan rumus keliling bangun jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 

3. Menyebutkan rumus luas bangun persegi dan persegi panjang mengguna-

kan petak satuan. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

persegi dan persegi panjang. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menyebutkan rumus keliling bangun jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi. 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling bangun jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 
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3. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun persegi dan persegi panjang 

menggunakan petak satuan. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun persegi dan persegi panjang. 

 

E. MATERI AJAR 

1) Keliling jajargenjang 

 

 

 

 

Menentukan keliling jajargenjang dapat dilakukan dengan cara 

menjumlahkan semua panjang sisinya. Sisi-sisi pada jajargenjang yang 

sejajar adalah sama panjang. Apabila panjang dua sisi yang tidak sejajar 

masing-masing adalah m dan n, maka keliling jajargenjang ditentukan 

oleh : 

Keliling   2   

2) Keliling persegi panjang 

 

 

 

Keliling persegi panjang sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya. 

Jika ABCD adalah persegi panjang dengan panjang= p dan lebar = l. 

maka keliling ABCD = p + l + p + l dan dapat ditulis sebagai :  

  2 2 2  

3) Keliling belah ketupat 

 

 

 

 

B A 

C D >> 

>> 

  

m 

n 

l 

A B

CD p 

p 

l 

D 

A 

B 

C 

s 

s s 

s 
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Perhatikan belah ketupat ABCD di atas, dengan panjang sisi sama dengan 

s dan titik potong antardiagonalnya di O. 

Keliling ABCD = AB + BC + CD + DA 

        4  

Keliling belah ketupat = 4 x panjang sisi 

4) Keliling persegi 

 

 

 

 

Keliling persegi adalah jumlah panjang seluruh sisi-sisinya. Pada gambar 

di samping, PQRS adalah persegi dengan panjang sisi  = s, maka keliling 

PQRS adalah  dan dapat ditulis: 

  4   

5) Luas persegi 

 

 

 

 

 

Persegi di atas mempunyai panjang masing-masing sisi  = 2 cm, terlihat 

luasnya 4 , 4 = 2 x 2 

Dengan demikian jika persegi tersebut mempunyai panjang masing 

sisi , maka luasnya: 

    

Luas persegi sama dengan kuadrat dari panjang sisinya 

6) Luas persegi panjang 

 

 

s 

s 

s s

P Q 

R S 

A 

D 

B 

C 

4 cm 

2 cm 
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Persegi panjang di atas mempunyai panjang = 4 cm dan lebar = 2 cm, 

terlihat luasnya 8 , 8 = 4 x 2 

Dengan demikian jika persegi panjang tersebut mempunyai panjang  

dan lebar , maka luasnya: 

  

Luas persegi panjang sama dengan perkalian panjang dan lebarnya 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ekspositori, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

4. Guru menyuruh murid untuk 

mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

7 menit 
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pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru mengingatkan tentang definisi 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi dan teorema phytagoras. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

keliling jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, persegi, luas persegi dan persegi 

panjang yang harus dikerjakan 

kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai ujian semester 1 mata 

pelajaran matematika kelas VII-C, sementara 

peserta didik disuruh membaca materi 

tentang keliling jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat, persegi, luas persegi 

dan persegi panjang. Hal ini untuk membagi 

peserta didik dalam kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (keliling 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, luas persegi dan persegi panjang) 

secara singkat (teaching group). (Eksplorasi) 

4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

3 menit 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

5 menit 
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5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa 

permainan ular tangga matematika. 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 5 

soal (dapat dilihat dalam lampiran 2) tentang 

keliling jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, persegi, luas persegi dan persegi 

panjang  (Facts Test) (Elaborasi) 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang keliling 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, luas persegi dan persegi panjang 

secara klasikal dengan menekankan strategi 

pemecahan masalah (whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

5 menit 
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selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.( Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 323 

latihan 9.3 nomor 6,8 dan halaman 327 

latihan 9.6 nomor 3,7). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menyebutkan 

rumus keliling 

bangun 

jajargenjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi. 

Tes tulis Uraian 1.  

Jika PS = 10 cm, PQ = 18 

cm, ST = 8 cm, tentukan 

keliling jajargenjang 

PQRS! 

2.  

 
Jika AB = BC = CD = DA 

P Q 

R S  

 

  

T 

A

B 

C 

D 
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= 4 cm, tentukan keliling 

dari belah ketupat ABCD! 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

keliling bangun 

jajargenjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi 

Tes tulis Uraian 3. Suatu pohon akan diberi 

pagar berbentuk persegi 

yang terbuat dari bambu 

di sekelilingnya dengan 

ukuran pagar 3 m x 3 m. 

Jika  harga untuk 1 buah 

bambu adalah Rp 

7.500,00 dan 1 bambu 

dapat menghasilkan pagar 

sepanjang 6 m, berapa 

rupiah yang akan 

dikeluarkan untuk 

membuat pagar? 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun persegi 

dan persegi 

panjang 

menggunakan 

petak satuan 

Tes tulis Uraian 4.  

 
 
 
 
 

Berapa satuan petak luas 

persegi ABCD? 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun persegi 

dan persegi 

panjang 

Tes tulis Uraian 5. Sebuah foto berukuran 30 

cm x 20 cm, diletakkan di 

dalam sebuah bingkai 

dengan ukuran 40 cm x 

30 cm. Hitunglah daerah 

pada bingkai yang tidak 

tertutup oleh foto! 

 

A 

D 

B 

C 
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25   100 

Kunci 

No Kunci Skor 

1 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : PS = 10 cm, PQ = 18 cm, ST = 8 cm 

Ditanya    : Keliling jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

  2  2    

2  18 2  10   

36 20  

56  

Jadi, keliling jajargenjang PQRS adalah 56 cm. 

0,5 

0,5 

 

2 

1 

 

1 

1 

2 Diketahui : AB = BC = CD = DA = 4 cm 

Ditanya    : Keliling belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

   4    

 4  4  

 16  

Jadi, keliling belah ketupat ABCD = 16 cm. 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 Diketahui : 3  

Harga 1 bambu adalah Rp 7.500,00 

1 bambu dapat digunakan untuk membuat pagar 6 m. 

Ditanya    : uang yang dikeluarkan untuk membuat pagar 

Jawab      : 

 4    

 4  3  

 12  

 

  2  

  2 7500 15000  

0,25 

 

 

0,25 

 

1 

 

0,5 

 

1 

1 
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Jadi, uang yang akan dikeluarkan untuk membuat pagar 

adalah Rp 15.000,00 

1 

 

4 Diketahui :  

 

 

 

 

Ditanya  : Luas persegi ABCD 

Jawab     :  

 sisi  2 petak  

    

2   

4  

Jadi, luas persegi ABCD adalah 4 petak. 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

1 

5 Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

 

Ditanya    : Luas daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh 

foto 

Jawab       : 

  40  30 1200  

  30  20 600  

      1200 600 600 

 

Jadi, luas bingkai yang tidak tertutupi oleh foto adalah 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

A 

D 

B 

C 

40 cm 

30 cm 

30 cm 

20 cm 

A B 

C D 

E F 

G H 
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adalah 600 . 

 

 

 

Total 25 

 
Pati, 12 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

      NIP. 19570225 198602 1 003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Eksperimen 2) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : IV  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan rumus luas bangun jajargenjang menggunakan luas persegi 

atau persegi panjang. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

jajargenjang. 

3. Menyebutkan rumus luas bangun belah ketupat menggunakan luas persegi 

atau persegi panjang. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

belah ketupat. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun jajargenjang menggunakan 

luas persegi atau persegi panjang. 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun jajargenjang. 

3. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun belah ketupat menggunakan 

luas persegi atau persegi panjang. 
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4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun belah ketupat. 

 

E. MATERI AJAR 

1) Luas bangun jajargenjang 

 

 

 

 

 

Gambar (a) dan (b) adalah model daerah jajargenjang yang kongruen , 

sehingga kedua bangun mempunyai luas daerah yang sama. Model 

jajargenjang pada gambar (a) mempunyai alas =  dan tinggi = t. Model 

gambar (b) diubah menjadi seperti model bangun gambar (c), sehingga 

bangun yang terjadi adalah persegi panjang yang mempunyai panjang =  

dan tinggi = t. 

Model jajargenjang pada gambar (a) dan gambar (c) mempunyai luas 

daerah yang sama. 

Maka,       

    

    

Jadi jika jajargenjang yang mempunyai panjang  dan tinggi , serta 

luas daerahnya L, maka    

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

     

2) Luas bangun belah ketupat 

 

 

 

 

t 

 

t 

 

t 

 

(b) (c) (a) 

O A 

B 

C 

D 

 
 

A 

B 

C 

D 

O’ O 

D 

A C 
A C 

O’ O 

 

  

(a) (b) (c) 
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Gambar (a) adalah model belah ketupat ABCD dengan   

. Bangun (a) diubah menjadi (b), dan kemudian menjadi (c) yaitu persegi 

panjang AOO’B dengan   . Model 

belah ketupat pada gambar (a) mempunyai diagonal-diagonal   . 

Model gambar (c) adalah model persegi panjang dengan 

  . 

Model belah ketupat pada gambar (a) dan persegi panjang pada gambar (c) 

mempunyai luas daerah yang sama. 

Maka,        

    

    

      

Jadi jika belah ketupat mempunyai diagonal-diagonal   , serta luas 

daerahnya L, maka      

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Team Assisted Individualization (TAI) 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru masuk ke kelas dan memberi salam. 

2. Guru menanyakan presensi. 

3. Guru menyiapkan kondisi fisik (mengecek 

peralatan kelas, yaitu papan tulis, kapur, 

penghapus, spidol, dan lain-lain). 

7  menit 



239 
 

 
 

4. Guru menyuruh murid untuk 

mempersiapkan buku matematika dan alat 

tulis. 

5. Guru menanyakan murid tentang PR. 

6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai. 

7. Guru memberi motivasi kepada murid 

tentang bergunanya materi tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari 

8. Guru menjelaskan kepada seluruh peserta 

didik tentang akan diterapkannya model 

pembelajaran TAI, sebagai suatu variasi 

model pembelajaran. Guru menjelaskan 

kepada peserta didik tentang pola kerja 

sama antar peserta didik dalam suatu 

kelompok. 

9. Guru mengingatkan tentang definisi 

jajargenjang dan belah ketupat. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menyiapkan materi bahan ajar tentang 

luas jajargenjang dan belah ketupat yang 

harus dikerjakan kelompok.(Eksplorasi) 

2. Guru mengamati nilai hasil ujian semester 1 

mata pelajaran matematika kelas VII-C, 

sementara peserta didik disuruh membaca 

materi tentang luas jajargenjang dan belah 

ketupat. Hal ini digunakan untuk membagi 

peserta didik dalam kelompok yang 

heterogen (placement test). (Eksplorasi) 

3. Guru menjelaskan materi baru (luas 

jajargenjang dan belah ketupat) secara 

singkat (teaching group). (Eksplorasi) 

3 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

10 menit 
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4. Guru membentuk kelompok-kelompok kecil 

dengan anggota-anggota 4 – 5 peserta didik 

pada setiap kelompoknya. Kelompok dibuat 

heterogen tingkat kepandaiannya dengan 

mempertimbangkan keharmonisan kerja 

kelompok (Teams).(Eksplorasi) 

5. Guru menugasi kelompok dengan bahan 

yang sudah disiapkan. Dalam hal ini, bahan 

yang dimaksud adalah media berupa 

permainan ular tangga matematika. 

(curriculum materials).(Elaborasi) 

6. Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan 

kelompoknya atau melapor kepada guru 

tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Jika diperlukan, guru dapat 

memberikan bantuan secara individual (team 

study). (Konfirmasi) 

7. Guru mengumumkan hasil kerja kelompok 

dan menetapkan kelompok terbaik sampai 

kelompok yang kurang berhasil, dan 

memberikan penghargaan berupa hadiah 

makanan ringan pada kelompok dengan skor 

tertinggi, serta memberi semangat pada 

kelompok yang kurang berhasil (Team 

Scores and Team Recognition). (Konfirmasi) 

8. Guru memberikan tes kecil/kuis sebanyak 4 

soal (dapat dilihat dalam lampiran 2) tentang 

luas jajargenjang dan belah ketupat  (Facts 

Test) (Elaborasi) 

5 menit 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

Kegiatan 

Penutup 

1. Menjelang akhir waktu, guru memberikan 

pendalaman materi tentang luas jajargenjang 
5 menit 
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dan belah ketupat secara klasikal dengan 

menekankan strategi pemecahan masalah 

(whole-class units). 

2. Guru memberi motivasi peserta didik untuk 

selalu belajar giat. 

3. Guru memberi PR.(Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 335 

latihan 9.10 nomor 3,4 dan halaman 339 

latihan 9.12 nomor 4,6). 

4. Guru menutup pelajaran dengan salam. 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun 

jajargenjang 

menggunakan 

luas persegi atau 

persegi panjang 

Tes tulis Uraian 1.  

Jika PS = 10 cm, PQ = 18 

cm, QT = 12 cm, tentukan 

luas jajargenjang PQRS! 

 

Menyelesaikan Tes tulis Uraian 2. Sebuah atap dari maket 

P Q 

R S  

 

  

T 
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masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun 

jajargenjang 

rumah akan ditempeli 

mozaik berbentuk 

jajargenjang dengan 

ukuran alas 20 mm dan 

tinggi 10 mm. Jika atap 

mempunyai luas 8 cm2, 

berapa buah mozaik yang 

dibutuhkan? 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun belah 

ketupat 

menggunakan 

luas persegi atau 

persegi panjang 

Tes tulis Uraian 3.  

Jika AC = 10 cm, BD = 

12 cm, tentukan luas dari 

belah ketupat ABCD! 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun belah 

ketupat 

Tes tulis Uraian 4. Jika permukaan bros yang 

berbentuk belah ketupat 

mempunyai luas 9 cm2, 

dan perbandingan panjang 

diagonalnya adalah 1:2, 

berapakah panjang 

diagonal-diagonalnya? 

 
 

20   100 
Kunci 

No Kunci Skor 

1 

 

 

 

Diketahui : PS = 10 cm,  = PQ = 18 cm, QT = 12 cm 

Ditanya    : Luas jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

18 12 6  

0,25 

0,25 

 

0,5 

A 

B 

C 

D 

O 
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√   

 √10 6   

 √100 36  

 √64  

 8  

      

     

 18  8  

 144  

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 144 . 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

2 Diketahui : 20  

10   

8 800   

Ditanya    : Banyak mozaik yang dibutuhkan 

 

Jawab       : 

  20  10 200  

     

  

4  

Jadi, banyaknya mozaik yang dibutuhkan adalah 4 buah. 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

3 Diketahui :  = AC = 10 cm,  BD = 12 cm 

Ditanya    : Luas belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

         

10 12  

0,5 

0,5 

 

1 

1 

1 
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60  

Jadi, luas belah ketupat ABCD = 60 cm2. 

 

1 

4 Diketahui :  9  

: 1: 2  

Ditanya    :    

Jawab       : 

: 1: 2 2   

 9     9  

   18  

   2 18  

 9  

 3  

2 2  3 6  

 

Jadi, diagonal-diagonal pada bros berukuran 3 cm dan 6 cm. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

1 

0,5 

 

1 

Total 20 

 
Pati, 19 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

       NIP. 19570225 198602 1 003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : I  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi panjang, belah 

ketupat. 

2. Menjelaskan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

3. Menjelaskan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian jajargenjang, persegi, persegi 

panjang, belah ketupat. 

2. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari 

sisi, sudut, dan diagonalnya. 

3. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, sudut, 

dan diagonalnya. 

 

 

 

Lampiran 23.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol 
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E. MATERI AJAR 

Jajargenjang : segiempat dengan setiap pasang sisi yang berhadapan 

sejajar dan sama panjang 

Persegi : persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. 

Persegi panjang : suatu bangun segiempat yang memiliki dua pasang sisi 

sejajar dan empat sudut siku-siku. 

Belah ketupat : segiempat dengan sisi yang berhadapan sejajar, keempat 

sisinya sama panjang, dan kedua diagonalnya saling tegak 

lurus dan berpotongan di tengah-tengah. 

Sifat-sifat persegi panjang: 

1) Diagonal-diagonalnya sama panjang 

2) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

3) Semua sudut persegi panjang sama besar 

4) Setiap sudutnya siku-siku 

5) Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang  

Sifat-sifat persegi panjang: 

1) Semua sisi persegi sama panjang 

2) Diagonal-diagonalnya membagi dua sama besar sudut-sudut persegi 

itu 

3) Diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus 

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru menyuruh peserta didik untuk mencari 

contoh benda-benda yang merupakan model 
7 menit 
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bangun jajargenjang, persegi panjang, 

persegi, dan belah ketupat di kehidupan 

sehari-hari. 

2. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai oleh tiap peserta didik. 

3. Guru memberi motivasi kepada peserta 

didik dengan memberi pengertian bahwa 

jika materi segiempat dikuasai dengan baik, 

makan akan dapat membantu peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menjelaskan materi tentang pengertian 

jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

dan persegi.(Eksplorasi) 

2. Guru memberikan pertanyaan tentang 

pengertian jajargenjang, persegi panjang, 

belah ketupat, dan persegi secara acak 

kepada beberapa peserta didik. (Elaborasi) 

3. Guru menjelaskan tentang sifat-sifat persegi 

panjang dan persegi. (Eksplorasi) 

4. Guru menulis soal latihan tentang sifat-sifat 

persegi panjang dan persegi di papan tulis 

(soal ada pada lampiran 4). (Eksplorasi) 

5. Guru menyuruh peserta didik mengerjakan 

soal latihan tentang sifat persegi panjang dan 

persegi. (Elaborasi) 

6. Guru bersama  peserta didik mengevaluasi 

dan memberi penjelasan tentang pekerjaan 

peserta didik. (Konfirmasi) 

13 menit 

 

 

5 menit 

 

 

 

20 menit 

 

 

5 menit 

 

 

15 menit 

 

 

10 menit 
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Kegiatan 

Penutup 

1. Peserta didik membuat rangkuman dengan 

bimbingan guru. 

2. Guru memberi PR.(Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman: 319 

latihan 9.1 nomor 1-4 dan halaman 332 

latihan 9.9 nomor: 1,4,8). 

5 menit 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menjelaskan 

pengertian 

jajargenjang, 

persegi, persegi 

panjang, belah 

ketupat. 

Tes tulis Isian singkat 1. Apakah definisi dari 

jajargenjang? 

2. Apakah definisi dari 

persegi panjang? 

3. Apakah definisi dari 

persegi? 

4. Apakah definisi dari belah 

ketupat? 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

persegi panjang 

dari sisi, sudut, 

Tes tulis Isian singkat 5.  

 
 
 

Tentukan sisi pada persegi 

P Q 

R S 
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dan 

diagonalnya.  

panjang PQRS yang sejajar 

dan sama panjang dengan 

sisi ! 

6.  

 

 

Tentukan besar  pada 

persegi panjang PQRS! 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

persegi ditinjau 

dari sisi, sudut, 

dan 

diagonalnya. 

Tes tulis Isian singkat 7.  

 

 

 

 

Tentukan sisi pada persegi 

yang sejajar dengan sisi 

AB! 

8.  

 

 

 

 

Berapa besar tiap sudut 

yang ada pada persegi 

ABCD? 

 
 

8   100 
 
 
 
 
 
 

P Q 

R S 

A B 

C D 

O 

A B 

C D 

O 
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Kunci 
No Kunci Skor 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

Jajargenjang adalah segiempat dengan setiap pasang sisi yang 

berhadapan sejajar dan sama panjang. 

Persegi panjang adalah suatu bangun segiempat yang 

memiliki dua pasang sisi sejajar dan empat sudut siku-siku 

Persegi adalah suatu persegi panjang yang keempat sisinya 

sama panjang 

Belah ketupat adalah segiempat dengan sisi yang berhadapan 

sejajar, keempat sisinya sama panjang, dan kedua 

diagonalnya saling tegak lurus dan berpotongan di tengah-

tengah 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 

5 

6 

PS 

90°  

1 

1 

7 

8 

DC 

90°  

1 

1 

 Total 8 

 
Pati, 12 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

  NIP. 19570225 198602 1 003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : II  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.2 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, 

jajargenjang, belah ketupat, dan layang-layang 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

2. Menjelaskan sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan 

diagonalnya. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, 

sudut, dan diagonalnya. 

2. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, 

sudut, dan diagonalnya. 

 

E. MATERI AJAR 

Sifat-sifat jajargenjang: 

1) Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
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3) Jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180° 

4) Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

Sifat-sifat belah ketupat: 

1) Semua sisinya sama panjang 

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar 

oleh diagonal-diagonalnya 

3) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan 

berpotongan tegak lurus 

4) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri 

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 
Kegiatan 

Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 

Kegiatan 
Awal 

1. Guru memberi apersepsi dengan membahas 
PR. 

2. Guru megingatkan kembali tentang 
pengertian persegi panjang, persegi, 
jajargenjang, dan belah ketupat. 

3. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar 
dan hasil belajar yang diharapkan akan 
dicapai oleh peserta didik. 

4. Guru memberi motivasi dengan memberi 
pengertiann bahwa jika materi dikuasai 
dengan baik, maka akan dapat membantu 
siswa dalam menyelesaikan masalah sehari-
hari. 

7 menit 
 

Kegiatan 
Inti 

1. Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat 
jajargenjang.(Eksplorasi) 

2. Guru memberikan soal latihan tentang sifat-
sifat pada jajargenjang (dapat dilihat dalam 

13 menit 
 

12 menit 
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lampiran 4). (Elaborasi) 
3. Guru bersama  peserta didik mengevaluasi 

dan memberi penjelasan tentang pekerjaan 
peserta didik tentang soal latihan mengenai 
sifat-sifat jajargenjang. (Konfirmasi) 

4. Guru menjelaskan materi tentang sifat-sifat 
belah ketupat.(Eksplorasi) 

5. Guru memberikan soal latihan tentang sifat-
sifat pada belah ketupat (dapat dilihat dalam 
lampiran 4). (Elaborasi) 

6. Guru bersama  peserta didik mengevaluasi 
dan memberi penjelasan tentang pekerjaan 
peserta didik tentang soal latihan mengenai 
sifat-sifat belah ketupat. (Konfirmasi) 

8 menit 
 
 
 

15 menit 
 

12 menit 
 

8 menit 
 

Kegiatan 
Penutup 

1. Peserta didik membuat rangkuman dengan 
bimbingan guru. 

2. Guru memberi PR.( Buku Matematika 
terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 325 
latihan 9.5 nomor 1,5 dan halaman 337 
latihan 9.11 nomor 1,4). 

5 menit 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 
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I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 

Menjelaskan 

sifat-sifat 

jajrgenjang 

ditinjau dari sisi, 

sudut, dan 

diagonalnya 

Tes tulis Isian singkat 1.  

 

 

Tentukan sisi yang 

berhadapan dengan sisi 

PS! 

2.  

 

 

Tentukan besar  

jika diketahui 

150°! 

3.  

 

 

Tentukan besar  

jika diketahui 

50°! 

 

Menjelaskan 

sifat-sifat belah 

ketupat ditinjau 

dari sisi, sudut, 

dan 

diagonalnya.  

Tes tulis Isian singkat 4.  

 

 

 

Tentukan sisi yang 

sejajar dan sama panjang 

dengan sisi AB! 

 

P Q 

R S  

 

  

P Q 

R S  

 

  

P Q 

R S  

 

  

A 

B 

C 

D 

O 
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5.  

 

 

 

Jika 80°, 

tentukan besar ! 

6.  

 

 

 

 

Jika 80°, 

tentukan besar ! 

 
 

6   100 
 
Kunci 
No Kunci Skor 

1 

2 

3 

QR 

150°  

130   

 

1 

1 

1 

4 

5 

6 

 

DC 

80   

100   

1 

1 

1 

 

 Total 6 

 
 
 

 

A 

B 

C 

D 

O 

A 

B 

C 

D 

O 
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Pati, 14 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

  NIP. 19570225 198602 1 003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : III 

  

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan rumus keliling bangun jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung keliling 

bangun jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 

3. Menyebutkan rumus luas bangun persegi dan persegi panjang mengguna-

kan petak satuan. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

persegi dan persegi panjang. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menyebutkan rumus keliling bangun jajargenjang, persegi 

panjang, belah ketupat, dan persegi. 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

keliling bangun jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. 
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3. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun persegi dan persegi panjang 

menggunakan petak satuan. 

4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun persegi dan persegi panjang. 

 

E. MATERI AJAR 

1) Keliling jajargenjang 

 

 

 

 

Keliling   2   

2) Keliling persegi panjang 

 

 

 

 

  2 2 2  

3) Keliling belah ketupat 

 

 

 

 

Keliling ABCD = AB + BC + CD + DA 

        4  

4) Keliling persegi 

 

 

 

 

B A 

C D >> 

>> 

  

m 

n 

l 

A B

CD p 

p 

l 

D 

A 

B 

C 

s 

s s 

s 

s 

s 

s s

P Q 

R S 
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  4   

5) Luas persegi 

 

 

 

 

    

Luas persegi sama dengan kuadrat dari panjang sisinya 

6) Luas persegi panjang 

 

 

 

  

Luas persegi panjang sama dengan perkalian panjang dan lebarnya 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengingatkan tentang jenis-jenis segi 

empat yang telah dipelajari di pertemuan 

sebelumnya. 

2. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai oleh peserta didik. 

3. Guru memberi motivasi kepada peserta 

7 menit 

 

A 

D 

B 

C 

 

 

l 

A B

CD p 

p 

l 
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didik dengan memberi pengertian bahwa 

jika materi segiempat dikuasai dengan baik, 

makan akan dapat membantu peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menjelaskan materi tentang keliling 

dari jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi.(Eksplorasi) 

2. Guru memberikan soal latihan tentang 

keliling jajargenjang, persegi panjang, belah 

ketupat, dan persegi kepada peserta didik 

(dapat dilihat dalam lampiran 4). (Elaborasi) 

3. Guru bersama peserta didik mengevaluasi 

dan memberi penjelasan tentang pekerjaan 

peserta didik. (Konfirmasi) 

4. Guru menjelaskan tentang luas persegi dan 

persegi panjang. (Eksplorasi) 

5. Guru memberikan soal latihan tentang luas 

persegi dan persegi panjang kepada peserta 

didik (dapat dilihat dalam lampiran 4). 

(Elaborasi) 

6. Guru bersama peserta didik mengevaluasi 

dan memberi penjelasan tentang pekerjaan 

peserta didik. (Konfirmasi) 

13 menit 

 

 

12 menit 

 

 

 

8 menit 

 

 

15 menit 

 

 

12 menit 

 

 

8 menit 

 

Kegiatan 

Penutup 

1. Peserta didik membuat rangkuman dengan 

bimbingan guru. 

2. Guru memberi PR.( Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 323 

latihan 9.3 nomor 6,8 dan halaman 327 

latihan 9.6 nomor 3,7). 

5 menit 
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H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

 

I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menyebutkan 

rumus keliling 

bangun 

jajargenjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi. 

Tes tulis Uraian 1.  

Jika PQ = 8  cm, PS = 7  

cm, tentukan keliling 

jajargenjang PQRS! 

2.  

 
Jika AB = 4 cm, tentukan 

keliling dari belah ketupat 

ABCD! 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

Tes tulis Uraian 3. Suatu kebun berbentuk 

persegi panjang dengan 

ukuran panjang 80 m dan 

lebar 20 m. Di sekeliling 

kebun akan dipasang 

P Q 

R S  

 

  

T 

A

B 

C 

D 
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keliling bangun 

jajargenjang, 

persegi panjang, 

belah ketupat, 

dan persegi 

pagar dengan biaya Rp 

150.000,00 per meter. 

Berapakah biaya yang 

diperlukan  untuk 

pemasangan pagar 

tersebut? 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun persegi 

dan persegi 

panjang 

menggunakan 

petak satuan 

Tes tulis Uraian 4.  

 
 
 
 
 

Berapa satuan petak luas 

persegi ABCD? 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun persegi 

dan persegi 

panjang 

Tes tulis Uraian 5. Pak Sastro memiliki 

sawah berukuran 20 m x 

10 m. Ia akan 

mempekerjakan seseorang 

untuk mencakul 

sawahnya. Jika orang 

tersebut dapat 

mencangkul sawah itu 

seluas 10 m2 per hari, 

maka tentukanlah banyak 

hari sawah itu akan 

selesai dicangkul oleh 

orang tersebut! 

 
 

25   100 
 
 
 
 

A 

D 

B 

C 
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Kunci 

No Kunci Skor 

1 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : PS = 7  cm, PQ = 8   cm 

Ditanya    : Keliling jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

  2  2    

2  8 2  7   

17 14   

32  

Jadi, keliling jajargenjang PQRS adalah 32 cm. 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

2 Diketahui : AB = 4 cm 

Ditanya    : Keliling belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

   4    

 4  4  

 16  

Jadi, keliling belah ketupat ABCD = 16 cm. 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 Diketahui : 80  

20   

Harga per meter pagar adalah Rp 150.000,00 

Ditanya    : uang yang dikeluarkan untuk membuat pagar 

Jawab      : 

  2   

2 80 20   

2 100   

200  

  200 150000  

0,25 

 

 

0,25 

 

1 

 

 

0,5 

1 
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30000000  

Jadi, uang yang akan dikeluarkan untuk membuat pagar 

adalah Rp 30.000.000,00 

 

1 

 

1 

 

4 Diketahui :  

 

 

 

 

Ditanya  : Luas persegi ABCD 

Jawab     :  

 sisi  2 petak  

    

2   

4  

Jadi, luas persegi ABCD adalah 4 petak. 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

1 

1 

5 Diketahui : 20  

10   

Pekerja dapat mencangkul 10 m2 per hari 

Ditanya    : uang yang dikeluarkan untuk membuat pagar 

Jawab      : 

      

 20  10  

 200  

   

= 20 hari 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1 

 

0,5 

1 

0,5 

 

 

 

A 

D 

B 

C 
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Jadi, pekerja tersebut mencangkul sawah sebanyak 20 hari 

 

1 

 

 
Total 25 

 
Pati, 19 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

      NIP. 19570225 198602 1 003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(Kelas Kontrol) 

 

Sekolah  : SMP N 4 Pati 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Pertemuan  : IV  

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segi empat serta menemukan ukurannya. 

B. KOMPETENSI STANDAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah 

C. INDIKATOR 

1. Menyebutkan rumus luas bangun jajargenjang menggunakan luas persegi 

atau persegi panjang. 

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

jajargenjang. 

3. Menyebutkan rumus luas bangun belah ketupat menggunakan luas persegi 

atau persegi panjang. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung luas bangun 

belah ketupat. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun jajargenjang menggunakan 

luas persegi atau persegi panjang. 

2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun jajargenjang. 

3. Siswa dapat menyebutkan rumus luas bangun belah ketupat menggunakan 

luas persegi atau persegi panjang. 
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4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menghitung 

luas bangun belah ketupat. 

 

E. MATERI AJAR 

1) Luas bangun jajargenjang 

 

 

 

 

 

Gambar (a) dan (b) adalah model daerah jajargenjang yang kongruen , 

sehingga kedua bangun mempunyai luas daerah yang sama. Model 

jajargenjang pada gambar (a) mempunyai alas =  dan tinggi = t. Model 

gambar (b) diubah menjadi seperti model bangun gambar (c), sehingga 

bangun yang terjadi adalah persegi panjang yang mempunyai panjang =  

dan tinggi = t. 

Model jajargenjang pada gambar (a) dan gambar (c) mempunyai luas 

daerah yang sama. 

Maka,       

    

    

Jadi jika jajargenjang yang mempunyai panjang  dan tinggi , serta 

luas daerahnya L, maka    

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

     

2) Luas bangun belah ketupat 

 

 

 

 

t 

 

t 

 

t 

 

(b) (c) (a) 

O A 

B 

C 

D 
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    ∆  ∆   

          

      

      

      

Jadi jika belah ketupat mempunyai diagonal-diagonal   , serta luas 

daerahnya L, maka      

 

F. PENDEKATAN, METODE, MODEL PEMBELAJARAN 

Pendekatan  : CTL 

Metode  : Ceramah, diskusi, tanya jawab 

Model Pembelajaran : Ekspositori 

 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Jenis 

Kegiatan 
Kegiatan 

Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Awal 

1. Guru mengingatkan tentang sifat-sifat 

bangun jajargenjang dan belah ketupat. 

2. Guru mengkomunikasikan tujuan belajar 

dan hasil belajar yang diharapkan akan 

dicapai oleh peserta didik. 

3. Guru memberi motivasi kepada peserta 

didik dengan memberi pengertian bahwa 

jika materi segiempat dikuasai dengan baik, 

makan akan dapat membantu peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

7 menit 

Kegiatan 

Inti 

1. Guru menjelaskan materi tentang luas 

jajargenjang. (Eksplorasi) 

13 menit 
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2. Guru memberikan soal latihan tentang luas 

jajargenjang kepada peserta didik (dapat 

dilihat dalam lampiran 4). (Elaborasi) 

3. Guru bersama peserta didik mengevaluasi 

dan memberi penjelasan tentang pekerjaan 

peserta didik. (Konfirmasi) 

4. Guru menjelaskan tentang luas belah 

ketupat. (Eksplorasi) 

5. Guru memberikan soal latihan tentang luas 

belah ketupat kepada peserta didik (dapat 

dilihat dalam lampiran 4). (Elaborasi) 

6. Guru bersama peserta didik mengevaluasi 

dan memberi penjelasan tentang pekerjaan 

peserta didik. (Konfirmasi) 

12 menit 

 

 

8 menit 

 

 

15 menit 

 

12 menit 

 

 

8 menit 

 

 

Kegiatan 

Penutup 

1. Peserta didik membuat rangkuman dengan 

bimbingan guru. 

2. Guru memberi PR.(Buku Matematika 

terbitan Erlangga tahun 2004, halaman 335 

latihan 9.10 nomor 3,4 dan halaman 339 

latihan 9.12 nomor 4,6). 

5 menit 

 

H. SUMBER 

Sumber :  

Adinawan, M.Cholik and Sugijono.2009.Mathematics for Junior High 

School 2nd Semester Grade VII.Jakarta:Erlangga 

Budhi, Wono setyo. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VII Semester 

2. Jakarta: Erlangga. 

Sukino dan Wilson Simangunsong. 2004. Matematika Untuk SMP 

Kelas VII. Jakarta: Erlangga 
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I. PENILAIAN 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian Instrumen 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun 

jajargenjang 

menggunakan 

luas persegi atau 

persegi panjang 

Tes tulis Uraian 1.  

Jika PS = 10 cm, PQ = 18 

cm, QT = 12 cm, tentukan 

luas jajargenjang PQRS! 

 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun 

jajargenjang 

Tes tulis Uraian 2. Sebuah atap dari maket 

rumah akan ditempeli 

mozaik berbentuk 

jajargenjang dengan 

ukuran alas 20 mm dan 

tinggi 10 mm. Jika atap 

mempunyai luas 8 cm2, 

berapa buah mozaik yang 

dibutuhkan? 

 

 

Menyebutkan 

rumus luas 

bangun belah 

ketupat 

menggunakan 

luas persegi atau 

persegi panjang 

Tes tulis Uraian 3.  

Jika AC = 10 cm, BD = 

12 cm, tentukan luas dari 

belah ketupat ABCD! 

Menyelesaikan Tes tulis Uraian 4. Jika permukaan bros yang 

P Q 

R S  

 

  

T 

A 

B 

C 

D 

O 
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masalah yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung luas 

bangun belah 

ketupat 

berbentuk belah ketupat 

mempunyai luas 9 cm2, 

dan perbandingan panjang 

diagonalnya adalah 1:2, 

berapakah panjang 

diagonal-diagonalnya? 

 
 

20   100 
Kunci 

No Kunci Skor 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : PS = 10 cm,  = PQ = 18 cm, QT = 12 cm 

Ditanya    : Luas jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

18 12 6  

√   

 √10 6   

 √100 36  

 √64  

 8  

      

     

 18  8  

 144  

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 144 . 

 

0,25 

0,25 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

2 Diketahui : 20  

10   

8 800   

Ditanya    : Banyak mozaik yang dibutuhkan 

 

0,5 

 

 

0,5 
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Jawab       : 

20 10 200  

     

  

4  

Jadi, banyaknya mozaik yang dibutuhkan adalah 4 buah. 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

3 Diketahui :  = AC = 10 cm,  BD = 12 cm 

Ditanya    : Luas belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

         

  10  12  

60  

Jadi, luas belah ketupat ABCD = 60 cm2. 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

1 

1 

4 Diketahui :  9  

: 1: 2  

Ditanya    :    

Jawab       : 

: 1: 2 2   

 9     9  

   18  

   2 18  

 9  

 3  

2 2  3 6  

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

1 

0,5 
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Jadi, diagonal-diagonal pada bros berukuran 3 cm dan 6 cm. 1 

Total 20 

 
Pati, 21 Mei 2011     

Guru       Praktikan 

 

 

Suparjan, S.Pd      Destia Wahyu Hidayati 

NIP.19641205 198703 1 008    NIM. 4101407063 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah SMP N 4 Pati 

 

 

Drs. Hadi Setyopurnomo 

       NIP. 19570225 198602 1 003 
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Lampiran 24. Contoh Praktik Pelaksanan Permainan Ular Tangga 

Contoh pelaksanaan permainan ular tangga matematika dalam kelas pada 
pertemuan I sebagai berikut: 
1. Guru membagi peserta didik di dalam kelas menjadi 8 kelompok dimana 7 

kelompok terdiri dari 4 peserta didik dan 1 kelompok terdiri dari 5 peserta 

didik. Pembagian kelompok berdasarkan hasil nilai ujian tengah semester. 

Tiap kelompok diusahakan terdiri dari peserta didik yang tingkat 

kepandaiannya haterogen. 

2. Guru memberi naskah soal tentang materi segiempat kepada tiap kelompok. 

Naskah soal disajikan pada lampiran 25. 

3. Pemain menentukan pemain yang berhak memulai terlebih dahulu 

berdasarkan urutan hom pim pa. Urutan pemain pada pertemuan I adalah 

kelompok 2, 3, 1, 4, 8, 7, 6, 5. Urutan pemain pada pertemuan II adalah 

kelompok 1, 4, 3, 6, 8, 2, 5, 7. Urutan pemain pada pertemuan III adalah 

kelompok 5, 6, 3, 4, 1, 8, 7, 2. Urutan pemain pada pertemuan IV adalah 3, 4, 

2, 1, 5, 8, 7, 6. 

4. Pemain memulai permainan dari petak start. 

5. Berikut merupakan praktik pelaksanaan permainan: 

(1) Kelompok 2 memulai permainan dengan melempar dadu dan memilih 

undian yang berisi nomor soal. Dadu yang keluar adalah mata dadu 2 dan 

nomor undian soal yang terpilih adalah 11. Waktu yang diberikan untuk 

menjawab 1 menit. Sembari kelompok 1 mengerjakan, ketujuh kelompok 

lainnya juga mengerjakan soal nomor 11 agar dapat mengetahui jawaban 

kelompok 2 benar atau salah. Jawaban kelompok 2 benar, sehingga 

penanda kelompok 2 maju ke kotak nomor 3. 
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(2) Kelompok 3 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 3 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 9. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 4 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 9 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 3 

benar atau salah. Jawaban kelompok 3 benar, sehingga penanda 

kelompok 3 naik pada kotak nomor 7. 

(3) Kelompok 1 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 4 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 3. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 1 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 3 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 1 

benar atau salah. Jawaban kelompok 1 salah, sehingga penanda 

kelompok 1 tetap pada kotak start. 

(4) Kelompok 4 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 2 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 4. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 4 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 4 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 4 

benar atau salah. Jawaban kelompok 4 benar, sehingga penanda 

kelompok 4 maju pada kotak nomor 3. 

(5) Kelompok 8 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 3 dan nomor undian soal yang 
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terpilih adalah 2. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 8 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 2 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 8 

benar atau salah. Jawaban kelompok 8 salah, sehingga penanda 

kelompok 8 tetap pada kelompok start. 

(6) Kelompok 7 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 1 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 13. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 7 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 13 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 7 

benar atau salah. Jawaban kelompok 7 benar, sehingga penanda 

kelompok 7 maju pada kotak nomor 2. 

(7) Kelompok 6 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 5 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 7. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 6 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 7 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 6 

benar atau salah. Jawaban kelompok 6 benar, sehingga penanda 

kelompok 6 maju ke kotak nomor 6. 

(8) Kelompok 5 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 2 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 5. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 5 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 
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mengerjakan soal nomor 5 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 5 

benar atau salah. Jawaban kelompok 5 benar, sehingga penanda 

kelompok 5 maju ke kotak nomor 3. 

(9) Kelompok 2 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 3 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 1. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 2 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 1 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 2 

benar atau salah. Jawaban kelompok 2 benar, sehingga penanda 

kelompok 2 maju ke kotak nomor 6. 

(10) Kelompok 3 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 3 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 15. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 3 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 15 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 3 

benar atau salah. Jawaban kelompok 3 benar, sehingga penanda 

kelompok 3 maju ke kotak nomor 10. 

(11) Kelompok 1 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 4 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 12. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 1 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 14 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 1 
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benar atau salah. Jawaban kelompok 1 benar, sehingga penanda 

kelompok 1 maju ke kotak nomor 5. 

(12) Kelompok 4 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 4 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 6. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 4 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 6 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 4 

benar atau salah. Jawaban kelompok 4 benar, sehingga penanda 

kelompok 4 maju ke kotak nomor 7. 

(13) Kelompok 8 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 6 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 10. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 8 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 10 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 8 

benar atau salah. Jawaban kelompok 8 benar, sehingga penanda 

kelompok 8 maju ke kotak nomor 7. 

(14) Kelompok 7 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 2 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 8. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 7 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 8 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 7 

benar atau salah. Jawaban kelompok 7 benar, sehingga penanda 

kelompok 7 naik ke kotak nomor 7. 
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(15) Kelompok 6 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 2 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 18. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 6 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 18 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 6 

benar atau salah. Jawaban kelompok 6 salah, sehingga penanda 

kelompok 6 turun ke kotak nomor 3. 

(16) Kelompok 5 melempar dadu dan memilih undian yang berisi nomor soal. 

Dadu yang keluar adalah mata dadu 2 dan nomor undian soal yang 

terpilih adalah 20. Waktu yang diberikan untuk menjawab 1 menit. 

Sembari kelompok 5 mengerjakan, ketujuh kelompok lainnya juga 

mengerjakan soal nomor 20 agar dapat mengetahui jawaban kelompok 5 

benar atau salah. Jawaban kelompok 5 benar, sehingga penanda 

kelompok 5 maju ke kotak nomor 5. 

(17) Kelompok yang menjadi pemenang adalah kelompok 3, sehingga 

mendapat hadiah berupa makanan ringan. 
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Lampiran 25. Naskah Soal Permaian Ular Tangga 

SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 
Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan I 
 

1. Apakah pengertian dari jajargenjang? 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang ……………………………………. 

…………….sejajar. 

2. Apakah pengertian dari persegi panjang? 

Persegi panjang adalah jajargenjang yang ……………………………………. 

.……………siku-siku. 

3. Suatu segiempat ABCD adalah persegi panjang, apakah ABCD tersebut juga 

termasuk jajargenjang? 

4. Suatu segiempat ABCD adalah jajargenjang, apakah ABCD tersebut juga 

termasuk persegi panjang? 

 

5.  

 

Sebutkan pasangan sisi-sisi yang sejajar pada jajargenjang PQRS! 

6.  

 

Sebutkan sisi pada jajargenjang ABCD yang sejajar dengan sisi AB! 

7.  

 

Tentukan besar sudut pada jajargenjang KLMN yang sama dengan besar 

! 

8.  

 
 
 

Jika   besarnya 30 , berapa besar ? 
 

P Q 

R S  

 

  

A B 

C D  

 

  

K L 

M N  

 

  

P Q 

R S  
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9.  

 
 
Jika 2 3   dan 3 7  . Berapa nilai ? 
 

10.  
 
 
 
Jika 5 10 ° dan 8 20 °, berapa nilai ? 
 

11.  

 
 

Jika 5   3 . Berapa panjang ? 
 

12.  

 
 
Jika 7 1   2 4  . Tetukan nilai ! 

13.  

 
 
Tentukan sisi pada persegi panjang ABCD yang ukuran panjangnya sama 
dengan sisi AD! 
 

14.  

 
 
Tentukan ruas garis pada persegi panjang PQRS yang ukuran panjangnya 
sama dengan ruas garis ! 
 

15.  

 
Tentukan sisi pada persegi panjang PQRS yang sejajar dan sama panjang 
dengan sisi ! 
 
 
 
 

K L 

M N  

 

  

P Q 

R S  

 

  

P Q 

R S  

 

  
O 

A B 

C D  

 

  
O 

A B 

C D 

P Q 

R S 
O 

P Q 

R S 
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16.  

 
Tentukan besar  pada persegi panjang PQRS! 

17.  

 
 

Jika 90°, tentukan sudut-sudut pada persegi panjang yang besarnya 
sama dengan ! 

18.  

 
 

Jika 7 9   dan 3 3  , tentukan panjang dari ! 
19.  

 
 

Jika 2 30 °, tentukan nilai ! 
20.  

 
 

Tentukan sumbu simetri dari persegi panjang PQRS! 
  

P Q 

R S 
F 

E 

G 

H 

P Q 

R S 

K L 

M N 

P Q 

R S 

P Q 

R S 
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SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 
Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan II 
 

1.  

 
 
 
 
2.  

 
 
 
 
3.  

 
 
 
 
 
4.  

 
 
 
 
5.  

 
 
 
 
 
6.  

 
 
 
 
 
7.  

 
 

Jika 5 , tentukan panjang dari ! 

A 

B 

C 

D 

O 

Tentukan sisi-sisi pada belah ketupat yang 
panjangnya sama dengan sisi ! A 

B 

C 

D 

O 

Jika 50°, tentukan sudut lain pada belah 
ketupat yang besarnya sama dengan ! A 

B 

C 

D 

O 

Jika 70°, tentukan besar ! 
A 

B 

C 

D 

O 

Tentukan sudut-sudut pada belah ketupat ABCD yang 
besarnya sama dengan ! A 

B 

C 

D 

O 

Tentukan besar ! 
A 

B 

C 

D 

O 

Jika 2 8 ° dan 38 °, 
tentukan nilai ! P 

Q 

R 

S 

O 
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8.  

 
 
 
 
 
9.  

 
 
 
 
 
10.  

 
 
 
 
11.  

 
 
 
 
12.  

 
 
 
 
 
13.  

 
 
 
 
14.  

 
 
 
 
 

P Q 

R S 

O 

Jika panjang 5 , tentukan panjang dari 

! 

P Q 

R S 

O 

Tentukan sisi-sisi pada persegi PQRS yang 

mempunyai ukuran panjang yang sama dengan sisi 

SP! 

P Q 

R S 

O 

Tentukan sisi pada persegi yang sejajar dengan sisi 

SR! 

Berapa besar tiap sudut pada persegi PQRS! 

P Q 

R S 

Tentukan ruas garis pada belah ketupat PQRS yang 
panjangnya sama dengan ruas garis ! 

P 

Q 

R 

S 

O 

Jika 3 6  dan 7 2  , 
tentukan nilai ! 
 K 

L 

M 

N 

O 

Tentukan sumbu simetri dari belah ketupat KLMN! 
 K 

L 

M 

N 

O 
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15.  

 
 
 
 
16.  

 
 
 
 
17.  

 
 
 
 
18.  

 
 
 
 
19.  

 
 
 
 
20.  

 
 
 
 
  

Jika 90°, tentukan sudut-sudut pada 

persegi PQRS yang besarnya juga 90°! 

P Q 

R S 

Jika 2 45 °, tentukan nilai ! 

P Q 

R S 

P Q 

R S 

O 

Jika 3 4  dan 2 1  , 
tentukan nilai ! 
 

P Q 

R S 

O 

Jika 10 , tentukan panjang QS! 

P Q 

R S 

O 

Jika 2√2 , tentukan panjang RO! 

K L 

M N 

O 

Jika 3 3  dan 5 3  , 

tentukan nilai ! 
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SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 
Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan III 
 

 
1.  

 
 
2.  

 
 
 
 
3.  

 
 
 
 
4.  

 
 
 
5.  

 
 
 
 
6.  

 
 
 
 
7.  

 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D Jika diketahui 2 5  , 

5 9 , dan keliling persegi panjang 

ABCD = 34 cm, tentukan nilai ! 

A B 

C D Tentukan keliling persegi panjang ABCD jika 

diketahui 12  dan 13 ! 

Jika 4√2 , tentukan keliling persegi 

PQRS! 

P Q 

R S 

P Q 

R S Jika diketahui 6  dan 4 , tentukan 

! 

P Q 

R S Jika diketahui 2 1 , 3 5  

dan 28 , tentukan 

nilai ! 

Jika diketahui 7  , tentukan keliling belah ketupat 

ABCD! 
A 

B 

C 

D 

O 

Diketahui sebuah bros berbentuk belah ketupat yang diagonal-

diagonalnya berukuran 20  dan 48 . Di sekeliling bros akan 

dilapisi perak. Berapa panjang lapisan perak pada bros tersebut?  
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8.  

 
 
 
 
9.  

 
 
 
10.  

 
 
 

  

Jika diketahui 10  dan 24 , tentukan 

keliling belah ketupat ABCD! 
A 

B 

C 

D 

O 

P Q 

R S Jika diketahui 13  dan 

l 91 , 

tentukan panjang ! 

Sebuah permukaan tutup kotak kado berbentuk persegi panjang, jika antar 

pojok permukaan yang berbentuk silang akan diberi pita, berapa panjang 

pita tersebut jika permukaan tutup kotak kado mempunyai lebar 7 cm dan 

luas 168 cm2? 
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SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 
Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan IV 
 

 
1.  

 
 
2.  

 
 
 
 
3.  

 
 
 
4.  

 
 
 
5.  

 
 
 
6. Sebuah plang lalu lintas yang berbentuk belah ketupat akan dibuat dengan 

ukuran panjang diagonal-diagonalnya adalah 50 cm dan 60 cm. Jika seng 

yang digunakan untuk melapisi plang lalu lintas berharga Rp 30.000,00, 

berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melapisi plang lalu lintas tersebut? 

7.  

 
 
 
8.  

 
 
 
 

P Q 

R S Jika diketahui 12 , dan 7 , tentukan 

! 
T 

Sebuah atap dari maket rumah akan ditempeli mozaik berbentuk 

jajargenjang dengan ukuran alas 20 mm dan tinggi 10 mm. Jika atap 

mempunyai luas 8 cm2, berapa buah mozaik yang dibutuhkan? 

K L 

M N Jika diketahui 7 , 2 2  , dan 

luas jajargenjang KLMN 42 , tentukan nilai ! 
T 

K L 

M N Jika diketahui 7  dan luas jajargenjang 

KLMN 84 , tentukan panjang ! 
T 

T 
K L 

M N Jika diketahui 5 , 8  dan luas 

jajargenjang KLMN 156 , tentukan panjang 

! 

Jika diketahui 12  dan 10  , tentukan 

luas belah ketupat ABCD! 
A 

B 

C 

D 

O 

Jika diketahui 6 , 2 3  , dan 

 9  , tentukan nilai ! 
A 

B 

C 

D 

O
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9. Sebuah bros berbentuk belah ketupat yang mempunyai luas permukaan 

3 . Di diagonal-diagonal bros tersebut akan dilapisi emas. Jika salah satu 

diagonal yang dilapisi emas panjangnya 2 , tentukan panjang dari seluruh 

lapisan emas pada bros! 

10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Jika diketahui 8  dan 

 24  , tentukan panjang 

AD! 
A 

B 

C 

D 

O
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Lampiran 26. Jawaban Naskah Soal Permainan Ular Tangga Matematika 

JAWABAN SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 

Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan I 

 

1. Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang 

sejajar. 

2. Persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku. 

3. Ya. 

4. Tidak. 

5. PQ//SR dan PS//QR. 

6. DC 

7.  

8. 180° 30° 150° 

9. 2 3 3 7 

 3 7 3 2   

 4   

 4  

Jadi, nilai  adalah 4. 

 

10. 5 10 8 20 

10 20 8 5   

30 3   

10   

6  

, 6°  

11. 5 cm 

12. 7 1 2 4  

 7 2 4 1  

 5 5  
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 1  

Jadi, nilai  adalah 1. 

13. BC 

14. QS 

15. SP 

16. 90° 

17. , ,   

18. 7 9 3 3  

7 3 3 9  

4 12  

3  

3 3 3.3 3 12  

Jadi,  adalah 12 cm. 

19. 2 30 ° 90° 2 30 ° 

90 2 30  

90 30 2   

60 2   

30   

30  

Jadi, nilai 30° 

20. HF dan EG 
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JAWABAN SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 

Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan II 

 

1. 5  

2. , ,  

3.  

4. 35° 

5. , ,  

6. 90° 

7. 2 8 38 

 2 38 8  

 30  

Jadi, nilai  adalah 30. 

8. , ,  

9. 3 6 7 2 

3 7 2 6  

4 8  

2  

Jadi, nilai  adalah 2. 

10.  dan  

11. 5  

12. , ,  

13. 90° 

14.  

15. , ,  

16. 90° 2 45 90 

 2 90 45  

 2 45  

 22,5  
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Jadi, nilai  adalah 22,5. 

17.  3 4 2 1 

3 2 1 4  

3  

Jadi, nilai  adalah 3. 

18. 10  

19. 2√2  

20. 3 3 5 3 

 3 5 3 3  

 2 6  

 3  

Jadi, nilai  adalah 3. 
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JAWABAN SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 

Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan III 

 

1. √ √13 12 √169 144 √25 5 

   2   

 2 12 5   

 2.17  

 34  

Jadi, keliling persegi panjang ABCD adalah 34 cm. 

2.   2 34 2 2 5 5 9   

34 2 7 4   

17 7 4  

21 7   

3   

3  

Jadi, nilai  adalah 3. 

 

3.  

4√2 2.   

32 2.   

16   

4   

4  

  4 4.4 16  

Jadi, keliling persegi PQRS adalah 16 cm. 

4.   2 2 6 4 20 

Jadi, keliling jajargenjang PQRS adalah 20 cm. 

5.  2 28 2 2 1 3 5   

 28 2 5 4   
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 14 5 4  

 10 5   

 2   

 2  

Jadi, nilai  adalah 2. 

6.    4 4.7 28 

Jadi, keliling jajargenjang ABCD adalah 28 cm. 

7. Misalkan bros diilustrasikan dalam model belah ketupat ABCD. 

 

 

 

 

  .20 10  

  .48 24  

√ √10 24 √100 576 √676 26  

   4 4.26 104  

Jadi, panjang lapisan perak pada bros adalah 104 mm. 

8.   .10 5 

  .24 12  

√ √5 12 √25 144 √169 13  

   4 4.13 52  

Jadi, keliling belah ketupat ABCD adalah 52 cm. 

9.    7 

Jadi, panjang  adalah 7 cm. 

10. Misalkan permukaan tutup kotak kado tersebut diilustrasikan pada model 

bangun persegi panjang PQRS 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

O 

P Q 

R S 
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   24  

√24 7 √576 49 √625 25  

25  

Panjang pita 25 25 50 

Jadi, panjang pita adalah 50 cm. 
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JAWABAN SOAL PERMAINAN MATEMATIKA 

Kelas Eksperimen 2 

Pertemuan IV 

 

1.     12  7 84  

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 84 cm2. 

2. 20  

10   

8 800   

  20  10 200  

     

  

4  

Jadi, banyaknya mozaik yang dibutuhkan adalah 4 buah. 

3.     42 7 2 2  

6 2 2  

6 2 2   

4 2   

2   

2  

Jadi, nilai  adalah 2. 

4.   12 

Jadi, panjang KL adalah 12 cm. 

5. 5 8 13 
  12  

√ √5 12 √25 144 √169 13  

Jadi, panjang KN adalah 13 cm. 

6. Misalkan plang lalu lintas diilustrasikan pada model belah ketupat ABCD 

dengan AC = 50 cm = 0,5 m dan BD = 60 cm = 0,6 m. 
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         0,5  0,6 0,15  

Luas seng = Luas belah ketupat ABCD = 0,15 

Uang yang dikeluarkan = 0,15  30000 4500 

Jadi, uang yang harus dikeluarkan untuk melapisi plang adalah Rp 4500,00. 

7.    12 6 

√ √10 6 √100 36 √64 8  

2 2.8 16  

         12  16 96  

Jadi, luas belah ketupat ABCD adalah 96 cm2. 

8.         9   6  2 3  

9 3 2 3   

3 2 3  

3 3 2   

6 2   

3   

3  

Jadi, nilai  adalah 3. 

9. Misalkan bros belah ketupat diilustrasikan pada model bangun belah ketupat 

ABCD dengan luas permukaannya adalah 3 cm2 dan AC = 2 cm. 

 

  
 
 
 

        3   2    

3   

A 

B 

C 

D 

O 

A 

B 

C 

D 

O
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3  

  2 3 5  
Jadi, panjang seluruh lapisan emas pada bros adalah 5cm. 

10.         24   8   

24 4   

6   

6  

    6 3  

    8 4  

√ √4 3 √16 9 √25 5  
Jadi, panjang AD adalah 5 cm. 
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Lampiran 27. LKPD 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I. Berilah tanda centang (√) pada salah satu kotak benar atau salah atas 

pernyataan yang diberikan 

No Pernyataan Benar Salah 

1 Salah satu sudut pada jajargenjang pasti 90°   

2 Jajargenjang mempunyai dua diagonal yang saling 

membagi dua sama panjang 

  

3 Jumlah sudut-sudut yang berdekatan pada 

jajargenjang adalah 180° 

  

4 Setiap jajargenjang pasti merupakan persegi 

panjang 

  

5 Setiap sudut pada persegi panjang pasti siku-siku   

6 Pada jajar genjang, pasti semua sudutnya adalah 

siku-siku 

  

7 Pada jajargenjang pasti diagonal-diagonalnya   

Kelompok  / Kelas : 

Anggota : 

1.   4. 

2.   5. 

3. 

Pertemuan 1 

Materi Pokok : 

1.  Pengertian jajargenjang, persegi, persegi panjang, belah ketupat. 

2.  Sifat-sifat jajargenjang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

3.  Sifat-sifat persegi panjang ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

Kelas : VII 

Waktu : 20 menit 
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berukuran sama panjang 

8 Salah satu sudut pada persegi panjang tidak 90    

9 Sisi-sisi yang berhadapan pada jajargenjang 

sejajar 

  

10 Diagonal-diagonal pada persegi panjang 

berukuran sama panjang 

  

 

II. Isilah isian singkat berikut ini! 

1. Apakah definisi dari jajargenjang? 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang ……………………………… 

……………. sejajar. 

2. Apakah definisi persegi panjang? 

Persegi panjang adalah jajargenjang yang ………………………………. 

.……………siku-siku. 

3. Apakah definisi belah ketupat? 

Belah ketupat adalah jajar genjang yang …………………………........... 

………….sama panjang. 

4. Apakah definisi dari persegi? 

Persegi adalah suatu segiempat yang…………………..sama panjang 

dan..……………………………..siku-siku. 

5. Berapa sumbu simetri yang ada pada persegi panjang? 

…………………………………………………………………………… 

6.  

 

Pada persegi panjang ABCD, berapa besar ? 
………………………………………………………………………….. 

 

7.  

 

A B 

C D 

A B 

C D 
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Pada persegi panjang ABCD, jika AC = 25 cm maka berapa panjang 

BD?........................................................................................................ 

8.  

 
Jika   besarnya 30 , berapa besar ? 
…………………………………………………………………………... 

9.  

 

 

Jika   besarnya 30 , berapa besar ? 

…………………………………………………………………………. 

10.  

 
 

Jika PR = 12 cm, tentukan panjang dari PO dan OR! 

…………………………………………………………………………. 

  

P Q 

R S  

 

  
O 

P Q 

R S  

 

  

P Q 

R S  
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I. Berilah tanda centang (√) pada salah satu kotak benar atau salah atas 

pernyataan yang diberikan 

No Pernyataan Benar Salah 

1 Semua sisi pada belah ketupat berukuran sama 

panjang 

  

2 Diagonal-diagonal pada belah ketupat 

berpotongan tegak lurus 

  

3 Salah satu sudut pada persegi tidak siku-siku   

4 Setiap sudut pada persegi dibagi dua sama besar 

oleh diagonal-diagonalnya 

  

5 Jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada belah 

ketupat adalah 180° 

 

  

6 Kedua diagonal pada belah ketupat merupakan 

sumbu simetri 

  

Kelompok  / Kelas : 

Anggota : 

1.   4. 

2.   5. 

3. 

Pertemuan II 

Materi Pokok : 

1.  sifat-sifat belah ketupat ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

2.  Sifat-sifat persegi ditinjau dari sisi, sudut, dan diagonalnya. 

Kelas : VII 

Waktu : 20 menit 
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7 Diagonal-diagonal pada belah ketupat 

berpotongan tegak lurus 

  

8 Setiap persegi adalah persegi panjang   

9 Setiap belah ketupat adalah persegi   

10 Setiap persegi adalah jajargenjang   

 

II. Isilah isian singkat berikut ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar (i) digunakan untuk menjawab pertanyaan 1-5. 

Gambar (ii) digunakan untuk menjawab pertanyaan 6-10. 

1. Sebutkan sisi mana saja yang ukuran panjangnya sama dengan sisi BC! 

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

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

2. Jika 75°, berapa besar ? 

…………………………………………………………………………... 

3. Sebutkan diagonal-diagonal yang ada pada belah ketupat? Berapa besar 

sudut yang dibentuk oleh perpotongan diagonal-diagonalnya? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Jika 60°, berapakah besar   ? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

D 

 C A 

B P Q 

R S 

T 

(i) (ii) 
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5. Bila diketahui AB = 13 cm dan BD = 24 cm, berapakah panjang AC? 

…………………………………………………………………………… 

6. Jika PQ = 5 cm, tentukan panjang dari sisi-sisi yang lain pada persegi 

PQRS!........................................................................................................

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

7. Jika 2 6 °, tentukan nilai ! 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

8. Pada persegi PQRS, berapa besar ? Dan sebutkan sudut-sudut 

manakah yang besarnya sama dengan  ! 

………………………………………………………………………….. 

9. Sebutkan sudut-sudut manakah yang besarnya 90° pada persegi PQRS 

(Gambar (ii))! 

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….. 

10. Jika PQ = 6 cm, tentukan panjang PT ! 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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1. Pada jajargenjang PQRS, diketahui PQ = 13 cm, PS = 8 cm. Maka keliling 

jajargenjang PQRS adalah… 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Jika persegi panjang ABCD mempunyai keliling 40 cm. AB = 3 2  

cm dan BC = 2 3  cm, maka panjang AB adalah … 

Jawab:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Bila keliling belah ketupat ABCD adalah 20 cm, maka panjang sisi BC 

adalah … 

Kelompok  / Kelas : 

Anggota : 

1.   4. 

2.   5. 

3. 

Pertemuan III 

Materi Pokok : 

1.  Keliling bangun jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, dan 

persegi. 

2.  Luas bangun persegi dan persegi panjang. 

Kelas : VII 

Waktu : 20 menit 
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Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

4. Sebuah foto berukuran 20 cm x 15 cm, diletakkan di dalam sebuah bingkai 

dengan ukuran 30 cm x 25 cm. Daerah pada bingkai yang tidak tertutup 

oleh foto adalah … cm2 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Suatu petak tanah berukuran 30 m x 30 m akan dijual oleh pemiliknya 

dengan harga jual Rp 300.000,00 per m2. Berapa rupiah uang yang akan 

diterima oleh pemilik tanah? 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 
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1. Gambar berikut adalah jajargenjang PQRS. 

 

 

Jika panjang PQ = 9 cm, QR = 6 cm, dan ST = 7 cm. Luas daerah 

jajargenjang di samping adalah… 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Kelompok  / Kelas : 

Anggota : 

1.   4. 

2.   5. 

3. 

Pertemuan IV 

Materi Pokok : 

1.  Luas jajargenjang. 

2.  Luas belah ketupat. 

Kelas : VII 

Waktu : 20 menit 

P Q 

R S  

 

  

T 
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2. Sebuah atap dari maket rumah akan ditempeli mozaik berbentuk 

jajargenjang dengan ukuran alas 20 mm dan tinggi 10 mm. Jika atap 

mempunyai luas 8 cm2, berapa buah mozaik yang dibutuhkan? 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

3. Perhatikan belah ketupat berikut ini. 

 

 

 

 

Jawab:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

PQRS belah ketupat, O adalah titik perpotongan 

kedua diagonalnya, jika PS = 13 cm, OS = 12 

cm, maka luas daerah belah ketupat PQRS 

adalah… 

P 

Q 

R 

S 

O 
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4. Diketahui permukaan bros berbentuk belah ketupat dengan sisi 25 mm. 

Bila salah satu diagonalnya 14 mm, maka luas dari permukaan bros 

tersebut adalah … 

Jawab:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 28. Jawaban LKPD 

Jawaban LKPD 

Pertemuan I 

 

I. 1.  Salah 

2.  Benar 

3.  Benar 

4.  Salah 

5.  Benar 

6.  Salah 

7.  Salah 

8.  Salah 

9.  Benar 

10. Benar 

II. 1. Jajar genjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-      

sepasang sejajar. 

2.  Persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku 

3. Belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisi yang berurutan sama 

panjang 

4. Persegi adalah suatu segiempat yang semua sisinya sama panjang dan 

satu sudutnya siku-siku 

5. 2 

6. 90° 

7. 25 cm 

8. 30° 

9. 180° 30° 150° 

10. 6 

Jadi PO  6 cm dan OR = 6 cm. 
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Jawaban LKPD 

Pertemuan II 

 

I. 1.  Benar 

2.  Benar 

3.  Salah 

4.  Benar 

5.  Salah 

6.  Benar 

7.  Benar 

8.  Benar 

9.  Salah 

10. Benar 

II. 1. CD, DA, AB. 

2.  75°. 

3. AC dan BD, sudut-sudut yang dibentuk oleh perpotongan diagonal-

diagonalnya adalah 90°. 

4. 
°

30° 

 Jadi, 30°  30° 

5. 12 

√ √13 12 √169 144 √25 5  

2 2.5 10  

Jadi, panjang AC adalah 10 cm. 

6. QR, RS, SP. 

7. 2 6°   90° 2 6 ° 

90 2 6  

96 2   

48   

48  

Jadi, nilai  adalah 48. 
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8. 
°

45° 

 , , , , , ,  

9. , , , , , , ,  

10. 6  

√6 6 √36 36 √72 6√2  

    6√2 3√2  

Jadi, panjang PT adalah 3√2 cm. 
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Jawaban LKPD 

Pertemuan III 

 

1. Diketahui :  

 

Jajargenjang PQRS dengan PQ = 13 cm dan PS = 8 cm. 

Ditanya : Keliling jajargenjang PQRS 

Jawab :   2  

2 13 8   

2 21   

42  

Jadi, keliling jajargenjang PQRS adalah keliling jajargenjang PQRS adalah 

42 cm. 

2. Diketahui :  

 

 

Keliling persegi panjang ABCD = 40 cm 

AB = 3 2  cm dan BC = 2 3  cm 

Ditanya : AB 

Jawab :    2  

40 2 3 2 2 3   

40 2 5 5   

20 5 5  

15 5   

3   

3 2 3 3 2 11  

Jadi, panjang AB adalah 11 cm. 

3. Diketahui :  

 

 

Ditanya : BC 

Keliling belah ketupat ABCD = 20 cm 

P Q 

R S  

 

  

A B 

C D 

A 

B 

C 

D 

O 
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Jawab :    4  

20 4   

  

5  

 Jadi, panjang BC adalah 5 cm. 

4. Diketahui : Ukuran foto = 20 cm x 15 cm 

Ukuran bingkai = 30 cm x 25 cm 

Ditanya : Daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh foto 

Jawab :  20  15 300 

 30  25 750  

Daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh foto 

    

750 300  

450  

Jadi, daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh foto adalah 450 cm2. 

5. Diketahui : Tanah berbentuk persegi dengan ukuran 30 m x 30 m (panjang 

sisi = 30 m) 

Harga jual untuk tiap m2 adalah Rp 300.000,00 

Ditanya : Uang yang diterima pemilik tanah jika tanahnya dijual 

Jawab :  30 900 

  900   300.000,00  

 270.000.000,00  

Jadi, yang akan diterima pemiliknya adalah Rp 270.000.000,00. 
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Jawaban LKPD 

Pertemuan IV 

 

1. Diketahui :  

 

 

Jajargenjang PQRS dengan PQ = 9 cm, QR = 6 cm, ST = 7 cm 

Ditanya : Luas jajargenjang PQRS 

Jawab :     9  7 63 

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 63 cm2. 

2. Diketahui : Luas atap maket = 8 cm2 = 800 mm2. 

Mozaik jajargenjang, ukuran alas = 20 mm dan tinggi = 10 mm 

Ditanya : Berapa banyak mozaik yang dapat ditempel di atap maket rumah? 

Jawab :       

20  10  

200  

   
 

4  

Jadi, banyak mozaik adalah 4 buah. 

3. Diketahui :  

 

 

 

 

Belah ketupat PQRS dengan O adalah perpotongan PR dan QS 

PS = 13 cm, OS = 12 cm 

Ditanya : Luas belah ketupat PQRS 

Jawab : √ √13 12 √169 144 √25 5 

 5 

12  

PR = OP + OR = 5 + 5 = 10 

P Q 

R S  

 

  

T 

P 

Q 

R 

S 

O 
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QS = OQ + OS = 12 + 12 = 24 

         10  24 120  

Jadi, luas belah ketupat PQRS adalah 120 cm2. 

4. Diketahui :  

 

 

 

 

Permukaan bros berbentuk belah ketupat, diilustrasikan pada 

model belah ketupat PQRS dengan O adalah perpotongan PR dan 

QS. 

PQ = 25 mm, PR = 14 mm 

Ditanya : Luas permukaan bros 

Jawab :     14 7 

√25 7 √625 49 √576 24  

 2 2  24 48 

         

  14  48  

336  

Jadi, luas permukaan bros adalah 336 mm2. 

  

P 

Q 

R 

S 

O 
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Lampiran 29. Soal Kuis 

 

 

 

 

 

SOAL KUIS 

Pertemuan I 

Bidang Studi  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Waktu  : 10 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia 

(3) Jawablah pada tempat yang disedikakan 

(4) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 

1. Apakah definisi dari jajargenjang? 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang ……………………………………. 

…………….sejajar. 

2. Apakah definisi dari persegi panjang? 

Persegi panjang adalah jajargenjang yang ……………………………………. 

.……………siku-siku. 

3. Apakah definisi dari persegi? 

Belah ketupat adalah jajar genjang yang ………………………….................. 

………….sama panjang 

4. Apakah definisi dari belah ketupat? 

Persegi adalah suatu segiempat yang……………………………sama panjang 

dan..……………………………..siku-siku. 

 

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 
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5.  

 

Tentukan hubungan antara    berkaitan dengan besar sudutnya! 

…………………………………………………………………………………. 

6.  

 

Tentukan pasangan sisi yang sejajar pada jajargenjang PQRS! 

…………………………………………………………………………………. 

7. Apakah sifat-sifat pada sisi-sisi yang berhadapan pada persegi panjang? 

………………………………………………………………………………… 

8. Berapa besar tiap sudut yang ada pada persegi panjang? 

…………………………………………………………………………………. 

  

P Q 

R S  

 

  

P Q 

R S  
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SOAL KUIS 

Pertemuan II 

Bidang Studi  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Waktu  : 10 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia 

(3) Jawablah pada tempat yang disedikakan 

(4) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 

1. Berapa sisi yang berukuran sama panjang pada belah ketupat? 

………………………………………………………………………………..... 

2. Bagaimana sifat sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat? 

………………………………………………………………………………..... 

3. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh perpotongan diagonal pada belah 

ketupat? 

…………………………………………………………………………………. 

4. Berapa sumbu simetri yang ada pada belah ketupat? 

…………………………………………………………………………………. 

5. Berapa sisi yang berukuran sama panjang pada persegi? 

…………………………………………………………………………………. 

6. Bagaimana sifat sudut-sudut yang berhadapan pada persegi? 

…………………………………………………………………………………. 

 

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 
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7. Berapa besar setiap sudut yang ada pada persegi? 

…………………………………………………………………………………. 

8. Berapa besar sudut yang dibentuk oleh perpotongan diagonal pada 

persegi? 

…………………………………………………………………………………. 
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SOAL KUIS 

Pertemuan III 

Bidang Studi  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Waktu  : 10 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia 

(3) Jawablah pada tempat yang disedikakan 

(4) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 

1.  

 

 

 

Jika PS = 10 cm, PQ = 18 cm, ST = 8 cm, tentukan keliling jajargenjang 

PQRS! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 

P Q 

R S  

 

  

T 
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2.  

 

 

 

Jika AB = BC = CD = DA = 4 cm, tentukan keliling dari belah ketupat 

ABCD! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

3. Suatu pohon akan diberi pagar berbentuk persegi yang terbuat dari bambu di 

sekelilingnya dengan ukuran pagar 3 m x 3 m. Jika  harga untuk 1 buah 

bambu adalah Rp 7.500,00 dan 1 bambu dapat menghasilkan pagar sepanjang 

6 m, berapa rupiah yang akan dikeluarkan untuk membuat pagar? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4.  

 

 

 

 

Berapa satuan petak luas persegi ABCD? 

A 

D 

B 

C 

A 

B

C 

D
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Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5. Sebuah foto berukuran 30 cm x 20 cm, diletakkan di dalam sebuah bingkai 

dengan ukuran 40 cm x 30 cm. Hitunglah luas daerah pada bingkai yang tidak 

tertutup oleh foto! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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SOAL KUIS 

Pertemuan IV 

Bidang Studi  : Matematika 

Kelas / Semester : VII / 2 

Pokok Bahasan : Segiempat 

Waktu  : 10 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

(2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang tersedia 

(3) Jawablah pada tempat yang disedikakan 

(4) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 

1.  

 

 

 

Jika PS = 10 cm, PQ = 18 cm, QT = 12 cm, tentukan luas jajargenjang PQRS! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Nama :  

Kelas : 

No.Absen : 

P Q 

R S  

 

  

T 
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2. Sebuah atap dari maket rumah akan ditempeli mozaik berbentuk jajargenjang 

dengan ukuran alas 20 mm dan tinggi 10 mm. Jika atap mempunyai luas 8 

cm2, berapa buah mozaik yang dibutuhkan? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

3.  

 

 

 

Jika AC = 10 cm, BD = 12 cm, tentukan luas dari belah ketupat ABCD! 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

A 

B 

C 

D 

O 
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4. Jika permukaan bros yang berbentuk belah ketupat mempunyai luas 9 cm2, 

dan perbandingan panjang diagonalnya adalah 1:2, berapakah panjang 

diagonal-diagonalnya? 

Jawab:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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Lampiran 30. Jawaban Soal Kuis 

Kunci Jawaban Soal Kuis Kelas Eksperimen 

 

A. Pertemuan I 

1. Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-

sepasang sejajar. 

2. Persegi panjang adalah jajar genjang yang satu sudutnya siku-siku 

3. Persegi adalah suatu segiempat yang semua sisinya sama panjang dan 

satu sudutnya siku-siku 

4. Belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisi yang berurutan sama 

panjang 

5. Besar sudutnya sama besar 

6. PQ//SR dan PS//QR 

7. Sama panjang dan sejajar 

8. 90  

B. Pertemuan II 

1. 4 sisi atau semua sisi 

2. Besar sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat berukuran sama 

besar. 

3. 90   

4. 4 

5. 4 sisi atau semua sisi 

6. Besar sudut-sudut yang berhadapan pada persegi berukuran sama besar. 

7. 90   

8. 90  

C. Pertemuan III 

1. Diketahui : PS = 10 cm, PQ = 18 cm, ST = 8 cm 

Ditanya    : Keliling jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

  2  2    
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2  18 2  10   

36 20  

56  

Jadi, keliling jajargenjang PQRS adalah 56 cm. 

2. Diketahui : AB = BC = CD = DA = 4 cm 

Ditanya    : Keliling belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

   4    

 4  4  

 16  

Jadi, keliling belah ketupat ABCD = 16 cm. 

3. Diketahui : 3  

Harga 1 bambu adalah Rp 7.500,00 

1 bambu dapat digunakan untuk membuat pagar 6 m. 

Ditanya    : uang yang dikeluarkan untuk membuat pagar 

Jawab      : 

 4    

 4  3  

 12  

  2  

  2  7500 15000  

Jadi, uang yang akan dikeluarkan untuk membuat pagar adalah Rp 

15.000,00 

4. Diketahui :  

 

 

 

 

Ditanya  : Luas persegi ABCD 

Jawab     :  

A 

D 

B 

C 
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 sisi  2 petak  

    

2   

4  

Jadi, luas persegi ABCD adalah 4 petak. 

5. Diketahui :  

 

 

 

 

 

 

Ditanya    : Luas daerah pada bingkai yang tidak tertutup oleh foto 

Jawab       : 

  40  30 1200  

  30  20 600  

      1200 600 600  

Jadi, luas bingkai yang tidak tertutupi oleh foto adalah adalah 600 . 

D. Pertemuan IV 

1. Diketahui : PS = 10 cm,  = PQ = 18 cm, QT = 12 cm 

Ditanya    : Luas jajargenjang PQRS 

Jawab       : 

18 12 6  

   √   

 √10 6   

 √100 36  

 √64  

 8  

      

     

40 cm 

30 cm 

30 cm 

20 cm 

A B 

C D 

E F 

G H 
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 18  8  

 144  

Jadi, luas jajargenjang PQRS adalah 144 . 

2. Diketahui : 20  

10   

8 800   

Ditanya    : Banyak paving yang dibutuhkan 

Jawab       : 

  20  10 200  

     

  

4  

Jadi, banyaknya mozaik yang dibutuhkan adalah 4 buah. 

3. Diketahui :  = AC = 10 cm,  BD = 12 cm 

Ditanya    : Luas belah ketupat ABCD 

Jawab       : 

         

  10  12  

60  

Jadi, luas belah ketupat ABCD = 60 cm2. 

4. Diketahui :  9  

: 1: 2  

Ditanya    :    

Jawab       : 

: 1: 2 2   

 9     9  

   18  

   2 18  

 9  
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 3  

2 2  3 6  

Jadi, diagonal-diagonal pada bros berukuran 3 cm dan 6 cm. 
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Lampiran 31. Data Hasil Kuis 

DAFTAR NILAI KUIS KELAS EKSPERIMEN 1 

KODE 
RESPONDEN

PERTEMUAN 
I 

PERTEMUAN 
II 

PERTEMUAN 
III 

PERTEMUAN 
IV 

E1-001 75 62.5 60 50 
E1-002 62.5 62.5 60 50 
E1-003 100 87.5 72 70 
E1-004 75 75 72 65 
E1-005 87.5 87.5 72 65 
E1-006 87.5 75 68 65 
E1-007 87.5 75 60 50 
E1-008 75 75 60 50 
E1-009 100 100 72 70 
E1-010 100 87.5 72 70 
E1-011 87.5 75 60 50 
E1-012 100 87.5 72 70 
E1-013 62.5 50 52 45 
E1-014 62.5 75 72 55 
E1-015 100 75 68 60 
E1-016 87.5 75 68 60 
E1-017 87.5 87.5 68 65 
E1-018 87.5 75 68 55 
E1-019 62.5 62.5 56 55 
E1-020 100 100 72 70 
E1-021 62.5 62.5 60 50 
E1-022 100 87.5 64 60 
E1-023 100 100 68 70 
E1-024 62.5 75 60 55 
E1-025 87.5 87.5 64 60 
E1-026 87.5 87.5 68 65 
E1-027 87.5 75 64 60 
E1-028 87.5 87.5 64 60 
E1-029 75 75 56 50 
E1-030 87.5 87.5 56 55 
E1-031 87.5 100 68 70 
E1-032 75 87.5 64 65 

Rata-rata 83.984375 80.078125 65 59.6875 
Rata-rata keseluruhan 72.1875 
 



334 
 

 
 

DAFTAR NILAI KUIS KELAS EKSPERIMEN 2 

KODE 
RESPONDEN 

PERTEMUAN 
I 

PERTEMUAN 
II 

PERTEMUAN 
III 

PERTEMUAN 
IV 

E2-001 62.5 62.5 60 55 
E2-002 62.5 75 60 55 
E2-003 100 100 72 75 
E2-004 75 87.5 68 60 
E2-005 100 87.5 72 70 
E2-006 87.5 87.5 64 65 
E2-007 100 100 68 70 
E2-008 62.5 75 60 50 
E2-009 87.5 87.5 64 65 
E2-010 75 87.5 68 60 
E2-011 100 100 76 70 
E2-012 100 100 72 70 
E2-013 87.5 100 64 60 
E2-014 75 87.5 64 60 
E2-015 100 100 76 75 
E2-016 62.5 75 60 50 
E2-017 62.5 75 56 50 
E2-018 50 62.5 56 45 
E2-019 75 87.5 64 60 
E2-020 62.5 62.5 60 55 
E2-021 75 75 60 55 
E2-022 87.5 87.5 68 65 
E2-023 100 100 72 75 
E2-024 100 100 76 75 
E2-025 50 62.5 56 50 
E2-026 75 75 64 60 
E2-027 62.5 75 60 60 
E2-028 100 100 72 70 
E2-029 75 87.5 64 60 
E2-030 100 100 72 70 
E2-031 100 100 76 70 
E2-032 100 100 72 70 
E2-033 100 100 76 75 

Rata-rata 82.1969697 86.74242424 66.42424242 62.87878788 
Rata-rata keseluruhan 74.56060606 
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Lampiran 32. Nilai Persentil untuk Distribusi χ  
Nilai Persentil untuk Distribusi  

df ,  ,  ,  ,  ,  
9 23,6 21,7 19,0 16,9 14,7 
10 25,2 23,2 20,5 18,3 16,0 
11 26,8 24,7 21,9 19,7 17,3 
12 28,3 26,2 23,3 21,0 18,5 
13 29,3 27,7 24,7 22,4 19,8 
14 31,3 29,1 26,1 23,7 21,1 
15 32,8 30,6 27,5 25,0 22,3 
16 31,3 32,0 28,8 26,3 23,5 
17 35,7 33,1 30,2 27,6 24,8 
18 37,2 34,8 31,5 28,9 26,0 
19 38,6 36,2 32,9 30,1 27,2 
20 40,0 37,6 34,2 31,4 28,4 
21 41,4 38,9 35,5 32,7 29,6 
22 42,8 40,3 36,8 33,9 30,8 
23 44,2 41,6 38,1 35,2 32,0 
24 45,6 43,0 39,4 36,4 33,2 

Sumber: Sudjana, 2005: 492 
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Lampiran 33. Nilai Persentil untuk Distribusi t 

Nilai Persentil untuk Distribusi t 
db t0,995 t0,99 t0,975 t0,95 t0,925 t0,90 t0,75 
11 3,11 2,72 2,20 1,80 1,55 1,36 0,70
12 3,05 2,68 2,18 1,78 1,54 1,36 0,70
13 3,01 2,65 2,16 1,77 1,53 1,35 0,69
14 2,98 2,62 2,14 1,76 1,52 1,35 0,69
15 2,95 2,60 2,13 1,75 1,52 1,34 0,69
16 2,92 2,58 2,12 1,75 1,51 1,34 0,69
17 2,90 2,57 2,11 1,74 1,51 1,33 0,69
18 2,88 2,55 2,10 1,73 1,50 1,33 0,69
19 2,86 2,54 2,09 1,73 1,50 1,33 0,69
20 2,85 2,53 2,09 1,72 1,50 1,33 0,69
21 2,83 2,52 2,08 1,72 1,49 1,32 0,69
22 2,82 2,51 2,07 1,72 1,49 1,32 0,69
23 2,81 2,50 2,07 1,71 1,49 1,32 0,69
24 2,80 2,49 2,06 1,71 1,49 1,32 0,68
25 2,79 2,49 2,06 1,71 1,49 1,32 0,68
26 2,78 2,48 2,06 1,71 1,48 1,31 0,68
27 2,77 2,47 2,05 1,70 1,48 1,31 0,68
28 2,76 2,47 2,05 1,70 1,48 1,31 0,68
29 2,76 2,46 2,05 1,70 1,48 1,31 0,68
30 2,75 2,46 2,04 1,70 1,48 1,31 0,68
31 2,74 2,45 2,04 1,70 1,48 1,31 0,68
32 2,74 2,45 2,04 1,69 1,47 1,31 0,68
33 2,73 2,44 2,03 1,69 1,47 1,31 0,68
34 2,73 2,44 2,03 1,69 1,47 1,31 0,68
35 2,72 2,44 2,03 1,69 1,47 1,31 0,68
36 2,72 2,43 2,03 1,69 1,47 1,31 0,68
37 2,72 2,43 2,03 1,69 1,47 1,30 0,68
38 2,71 2,43 2,02 1,69 1,47 1,30 0,68
39 2,71 2,43 2,02 1,68 1,47 1,30 0,68
40 2,70 2,42 2,02 1,68 1,47 1,30 0,68
41 2,70 2,42 2,02 1,68 1,47 1,30 0,68
42 2,70 2,42 2,02 1,68 1,47 1,30 0,68
43 2,70 2,42 2,02 1,68 1,47 1,30 0,68
44 2,69 2,41 2,02 1,68 1,47 1,30 0,68
45 2,69 2,41 2,01 1,68 1,46 1,30 0,68

 
Sumber : Excel for windows (=TINV(5%;db)) 


