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ABSTRAK 

 

Ibrahim, M.I. Mufhid. 2011. Keefektifan Penggunaan Media Video dan 

Multimedia Interaktif dengan Pendekatan Kontekstual Materi Kubus Balok  pada 

Siswa Kelas VIII. Skripsi, Jurusan Matematika FMIPA Unnes. Pembimbing 

Utama Dr. Isti Hidayah, M.Pd., Pembimbing Pendamping Dra. Sunarmi, M.Si. 

 

Kata Kunci: media video, multimedia interaktif, penekatan kontekstual. 

 

Kemampuan siswa dalam materi pokok bangun ruang sisi datar khususnya 

materi pokok kubus dan balok masih kurang yang dilihat dari perolehan nilai 

siswa. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari batas ketuntasan hanya 55%, 

sedangkan 45% lainya belum mencapai batas tuntas. Selain itu siswa kurang 

dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan media dalam 

suatu  model pembelajaran yang efektif untuk mempermudah siswa dalam 

pembelajaran. Adapun media yang dipilih adalah media video dan multimedia 

interaktif. Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran 

kontekstual. 

Masalah yang dikaji adalah bagaimanakah keefektifan penggunaan media 

video dan multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual  materi kubus dan 

balok pada siswa kelas VIII, serta bagaimanakah perbedaan keefektifan antara 

penggunaan media video dan multimedia interaktif dengan pendekatan 

kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain 

control group posttest- only design. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

A dan VIII B di SMP N 3 Kedu. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dokumentasi, tes dan observasi. Dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan informasi mengenai daftar nama-nama siswa dan data nilai awal. 

Tes digunakan untuk mengetahui mengetahui pencapain keberhasilan 

pembelajaran. Observasi digunakan untuk memperoleh data pengelolaan 

pembelajaran kontekstual oleh guru dan siswa selama pembelajaran. 

Hasil yang diperoleh adalah nilai matematika materi kubus dan balok setelah 

diberi pembelajaran kontekstual menggunakan media video dan multimedia 

interaktif berdasarkan pengujian rata-rata pada kelas media video dan multimedia 

interaktif menunjukkan  maka dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar kedua pembelajaran tersebut telah mencapai ketuntasan belajar. Rata-rata 

presentase aktivitas siswa pada pembelajaran menggunakan media video dan 

menggunakan multimedia interaktif mempunyai persentase yang berkategori baik. 

Berdasarkan uji ketuntasan belajar dan persentase aktivitas siswa dapat 

disimpulkan pembelajaran menggunakan kedua media tersebut efektif.  

Berdasarkan pengujian perbedaan rata-rata pihak kanan, diperoleh hasil 

 yaitu  sehingga hipotesis nol kita tolak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata nilai akhir kelas media video lebih tinggi daripada 

rata-rata pada kelas multimedia interaktif. Sehingga dapat dikatakan pembelajaran 

menggunakan media video lebih efektif dibandingkan pembelajaran menggunakan 

multimedia interaktif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pranowo (1996:1) menyatakan bahwa: “perkembangan dunia pendidikan di 

Indonesia menuntut adanya perubahan pada sistem pendidikan. Pembelajaran 

yang semula difokuskan pada guru mengajar (focus on the teacher), kini lebih 

difokuskan pada kegiatan siswa belajar (focus on the learner)”. Berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat, berpengaruh besar terhadap sistem 

pendidikan di Indonesia.  

Kemajuan pendidikan tersebut membawa pengaruh ke sekolah–sekolah, 

terutama bidang kurikulum, penilaian pendidikan, metode, dan media atau sarana 

pembelajaran. Dampak perkembangan IPTEK terhadap proses pembelajaran 

adalah diperkayanya sumber dan media pembelajaran, seperti buku teks, modul, 

overhead, transparansi, film, video, televisi, slide, hypertext, web, dan sebagainya. 

Guru profesional dituntut mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis 

media pembelajaran yang ada di sekitarnya. Media pembelajaran merupakan salah 

satu dari komponen pembelajaran yang mendukung keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar, karena media merupakan komponen pembelajaran yang 

berpengaruh pada proses belajar mengajar dan saling mendukung dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan  hasil observasi  di SMP N 3 Kedu, kemampuan siswa dalam 

materi pokok bangun ruang sisi datar khususnya materi pokok kubus dan balok 
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masih kurang. Hanya sebagian siswa yang memperoleh nilai sesuai dengan batas 

ketuntasan. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari batas ketuntasan hanya 55%, 

sedangkan 45% lainnya belum mencapai batas tuntas. Batas tuntas yang 

ditentukan sekolah dalam pembelajaran matematika adalah 61. Oleh karena itu 

perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat. Selain 

memahami pengadaan dan penggunaannya, seorang guru harus berusaha 

mengembangkan keterampilan untuk membuat sendiri alat bantu pembelajaran, 

sebab media pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-

masing. Mengingat manfaat dari media pembelajaran baik masa kini maupun 

masa datang, maka masalah penyediaan media pembelajaran perlu menjadi bahan 

pemikiran bagi setiap guru di sekolah. 

Hasil belajar sebagai tujuan pembelajaran sangat tergantung pada proses 

pembelajaran, yaitu bagaimana memunculkan berbagai potensi yang dimiliki anak 

didik. Kualitas suatu pendidikan akan sangat ditentukan oleh kualitas 

pembelajaran. Dari sekian banyak unsur yang menentukan kualitas pembelajaran 

salah satu diantaranya adalah media pembelajaran. 

Hudojo (2003:6) menyatakan bahwa: “berhasil atau tidaknya kegiatan belajar 

akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terlibat dalam proses belajar itu sendiri, 

yaitu siswa, pengajar, sarana dan prasana serta penilaian”. Media merupakan salah 

satu sarana yang memegang peran penting dalam kegagalan atau keberhasilan 

proses pembelajaran di kelas. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami 

sendiri apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahuinya dari informasi sang 
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guru. Oleh karena itu diperlukan sebuah media yang mampu menjembatani siswa 

untuk mengalami proses pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang 

unggul akan meningkatkan kreativitas siswa dan guru secara seimbang.  

Media video merupakan alternatif media yang dapat digunakan oleh guru 

untuk mengurangi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran matematika karena 

merupakan media yang menarik. Supriatna (2009:12) menyatakan bahwa: “video 

merupakan media yang menarik yang mengungkapkan keindahan dan fakta 

bergerak dengan efek suara, gambar dan gerak sehingga akan mengurangi 

kesulitan siswa dalam pembelajaran”. Santyasa (2007:11) menyatakan bahwa: 

“media video dapat menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau 

menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan”. Video yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah video life mengenai penerapan materi 

kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. 

Multimedia interaktif adalah suatu media yang memadukan antara teks, grafik, 

sound, animasi, dan video yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pesan 

kepada orang lain sehingga terbentuk suatu hubungan aktif antara kedua belah 

pihak yang terlibat. Supriatna (2009:14) menyatakan bahwa: “multimedia dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu 

konsep abstrak dengan lebih mudah sehingga akan mengurangi kesulitan belajar 

siswa”. Dengan menggunakan media ini, hal-hal yang abstrak dapat 

divisualisasikan melalui slide, animasi dan suara dalam media ini. Salah satu jenis 

kombinasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran dengan bantuan multimedia 

interaktif adalah kombinasi antara slide, animasi, dan suara. Multimedia interaktif 
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yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa CD pembelajaran tentang 

unsur-unsur, jaring-jaring, luas permukaan dan volum balok serta tabung. 

Media video dan multimedia interaktif merupakan media yang menarik yang 

dapat digunakan guru dalam mengajar materi kubus dan balok. Media video berisi 

gambar bergerak sehingga siswa akan lebih tertarik mengikuti kegiatan belajar 

mengajar sedangkan multimedia interaktif berisi animasi yang bergerak sehingga 

siswa lebih termotivasi. Alasan digunakan media video dan multimedia interaktif 

dalam penelitian ini sebagai media pembelajaran, yaitu pembelajaran yang 

menyenangkan dapat mengarahkan otak untuk masuk pada situasi tenang dan 

nyaman. Hal ini akan memudahkan konsentrasi dan membantu proses berpikir. 

Sebaliknya, suasana kelas yang hambar tak ada sentuhan keindahan atau keunikan 

akan membuat siswa bosan dan akhirnya menyulitkan siswa untuk berkonsentrasi. 

Dalam penelitian ini media video dibandingkan dengan multimedia interaktif 

untuk mengetahui perbedaan keefektifan pembelajaran matematika materi kubus 

dan balok dengan suatu pendekatan, yaitu pendekatan kontekstual.  

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching & Learning) merupakan 

“konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat” (Nurhadi 2004:103). Alasan peneliti 

menggunakan pendekatan kontekstual adalah pembelajaran kontekstual 

merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan siswa 

sehingga siswa benar-benar merasakan pembelajaran. 
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Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini maka peneliti 

mengadakan penelitian dengan judul ”KEEFEKTIFAN PENGGUNAAN  

MEDIA VIDEO DAN MULTIMEDIA INTERAKTIF DENGAN 

PENDEKATAN KONTEKSTUAL MATERI KUBUS DAN BALOK  PADA 

SISWA KELAS VIII” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

(1) Bagaimanakah keefektifan penggunaan media video dengan pendekatan 

kontekstual  materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu? 

(2) Bagaimanakah keefektifan penggunaan multimedia interaktif dengan 

pendekatan kontekstual  materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII SMP 

N 3 Kedu? 

(3) Bagaimanakah perbedaan keefektifan penggunaan media video dan 

multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual materi kubus dan balok 

pada siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

(1) Untuk mengetahui keefektifan penggunaan media video dengan pendekatan 

kontekstual  materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu. 

(2) Untuk mengetahui keefektifan penggunaan multimedia interaktif dengan 

pendekatan kontekstual  materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII SMP 

N 3 Kedu. 
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(3) Untuk mengetahui perbedaan keefektifan penggunaan media video dan 

multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual materi kubus dan balok 

pada siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu. 

1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara praktis maupun 

teoritis , yaitu 

(1) Kegunaan praktis 

Sebagai salah satu alternatif media yang dapat digunakan guru dalam 

pembelajaran  matematika materi pokok kubus dan balok. 

(2) Kegunaan teoritis 

Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca bahwa media video 

dan multimedia interaktif dapat mempermudah dalam pembelajaran 

matematika materi pokok kubus dan balok serta  memberikan sumbangan 

ilmu mengenai penerapan media video dan multimedia interaktif pada 

pembelajaran matematika materi kubus dan balok 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda tentang judul skripsi 

yang penulis ajukan, maka perlu ditegaskan istilah-istilah berikut. 

 

(1) Keefektifan 

Keefektifan pembelajaran adalah sejauh mana pembelajaran berhasil 

menjadikan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dilihat dari 
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ketuntasan belajar dengan tolok ukur evaluasi hasil belajar siswa. Keefektifan 

dalam penelitian ini ditunjukkan dengan dengan rata-rata kelas eksperimen 

yang melebihi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan oleh 

sekolah, yaitu mencapai nilai minimal 61 serta rata-rata persentase keaktifan 

siswa lebih dari 70% atau berkategori baik dan sangat baik. Pembelajaran 

dengan menggunakan perlakuan A dikatakan lebih efektif dari pembelajaran 

dengan menggunakan perlakuan B jika rata-rata tes akhir pada kelas A lebih 

dari rata-rata tes akhir pada kelas B. 

(2) Media video 

Media video adalah media yang dapat mengungkapkan keindahan dan 

fakta bergerak dengan efek suara, gambar dan gerak. Media video yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah video life mengenai permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan langsung dari materi 

pokok kubus dan balok. 

(3) Multimedia Interaktif 

Vaughan dalam Supriatna (2009:14) menjelaskan bahwa: ”multimedia 

adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, 

animasi dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. 

Sedangkan interaktif adalah tindakan atau hubungan aktif antara satu sama 

lain. Jadi multimedia interaktif adalah suatu media yang memadukan antara 

teks, grafik, sound, animasi, dan video yang berfungsi sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga terbentuk suatu hubungan 

aktif antara kedua belah pihak yang terlibat”. 
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(4) Pendekatan konstektual 

”Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat” (Nurhadi 2004:103). Pendekatan kontekstual dalam penelitian 

ini adalah pendekatan pembelajaran dengan karakter konstruktivisme, 

inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, questioning, refleksi dan authentic 

assement. 

(5) Materi Kubus dan Balok 

Kubus dan balok merupakan salah satu pokok bahasan pelajaran 

matematika yang dipelajari di bangku kelas VIII SMP. Materi kubus dan 

balok mencakup unsur-unsur, jaring-jaring, luas permukaan dan volum kubus 

serta balok. 

(6) SMP N 3 Kedu 

SMP N 3 Kedu merupakan salah satu lembaga pendidikan formal tingkat 

SMP di kabupaten Temanggung yang beralamatkan di desa Mergowati 

kecamatan Kedu kabupaten Temanggung 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran tentang skripsi ini dan memudahkan dalam 

menelaah isinya maka skripsi ini disusun secara matematis sebagai berikut.  
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(1) Bagian Awal Skripsi 

Berisi tentang Halaman Judul, Abstraksi, Lembar Pengesahan, Motto dan 

Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran dan Daftar Tabel.  

(2) Bagian  Inti 

Bagian inti terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.  

Bab I Pendahuluan menyajikan gagasan pokok yang terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan skripsi.  

Bab II Tinjauan Pustaka berisi kajian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang menjadi kerangka pikir penyelesain masalah penelitian yang disajikan ke 

dalam beberapa sub-bab. Bagian terakhir bab ini merupakan sub-bab tentang 

hipotesis penelitian.  

Bab III Metode Penelitian menyajikan gagasan pokok yang terdiri atas desain 

penelitian, sampel, populasi, lokasi penelitian, variabel penelitian, pengambilan 

data dan analisis data penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan berisi hasil analisis data dan pembahasannya 

yang disjikan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian. 

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran. 

(3) Bagian Akhir Skripsi 

Berisi tentang Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Tabel. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Belajar dan Pembelajaran 

“Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi 

interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa” 

(Suyitno 2006:1). Darsono (2002:24) menyatakan bahwa “pembelajaran diartikan 

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik”. Secara khusus ada empat aliran 

psikologis yang mendasari pengertian pembelajaran, sebagai berikut. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Secara khusus, pengertian pembelajaran adalah sebagai berikut (Darsono 

2002:24). 

1) Aliran Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar 

terjadi hubungan stimulus dan respon (tingkah laku yang 

diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan yang berhasil harus 

diberi hadiah dan atau penguatan (reinforcement). 

2) Aliran Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami 

apa yang sedang dipelajari. Hal tersebut sesuai dengan pengertian 

belajar menurut aliran kognitif yang menekankan pada 

kemampuan kognisi (mengenal) pada individu yang belajar. 
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3) Aliran Gestalt 

Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk 

memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa 

lebih mudah mengaturnya menjadi suatu Gestalt (pola bermakna). 

4) Aliran Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. Namun pembelajaran yang 

bersifat humanistik ini sukar menerapkannya secara penuh karena 

kondisi sosial dan budaya yang tidak menunjang. 

 

2.1.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Menurut Darsono (2002:25) ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan 

sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

2) Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3) Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

4) Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menarik. 

5) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

6) Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik 

secara fisik maupun psikologis. 

 

2.2 Pembelajaran Matematika 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat di antara matematikawan, 

apa yang disebut matematika itu. Matematika itu tidak hanya berhubungan dengan 

bilangan-bilangan serta operasi-operasinyanya melainkan juga unsur ruang 

sebagai sasarannya. Hudojo (1988:2) menjelaskan bahwa: ” 

..... matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur dan 

hubungan-hubungannya yang diatur secara logik sehingga matematika 
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itu berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Matematika itu sama saja 

dengan teori logika deduktif yang berkenaan dengan hubungan-

hubungan yang bebas dari isi materialnya hal-hal yang ditelaah. Secara 

singkat dapat dikatakan bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide 

abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif Hudojo 

(1988:2).  

 

Pembelajaran dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 

41 tahun 2007 tanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah merupakan proses interaksi siswa dengan guru 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  Matematika yang dimaksud 

dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah pada standar proses tersebut 

adalah matematika sekolah. Matematika sekolah adalah matematika yang 

diajarkan di sekolah, yaitu matematika yang diajarkan di pendidikan dasar (SD 

dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA atau SMK). Dijelaskan bahwa 

matematika sekolah tersebut terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih 

guna menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi 

serta berpadu pada perkembangan IPTEK. Hal ini menunjukkan bahwa 

matematika sekolah tetap memiliki ciri-ciri yang dimiliki matematika, yaitu 

memiliki objek kejadian yang abstrak serta berpola pikir deduktif dan konsisten. 

Suherman (2003:54) menjelaskan bahwa: ”fungsi mata pelajaran matematika 

sekolah adalah sebagai alat, pola pikir dan ilmu atau pengetahuan”. Sedangkan 

tujuan mata pelajaran matematika di SMP / MTS adalah agar : 

1) Peserta didik memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui 

kegiatan matematika. 

2) Peserta didik memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah. 
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3) Peserta didik memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan 

perluasan dari matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4) Peserta didik memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, 

kritis, praktis, cermat, disiplin dan menghargai kegunaan matematika serta 

bersikap positif dan berjiwa kreatif. 

Jadi, pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan guru mata pelajaran 

matematika dalam mengajarkan matematika kepada para siswanya yang di 

dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, dan bakat. 

2.3 Media Pembelajaran 

Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Menurut R. Heinich 

(dalam Santyasa 2007:3) menyatakan bahwa: “medium dapat didefinisikan 

sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju 

penerima”. Sedangkan Criticos (dalam Santyasa 2007:3) mengemukakan bahwa: 

“media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa 

pesan dari komunikator menuju komunikan”. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan 

bahan ajar. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran) sehingga dapat merangsang 
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perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar. 

Media yang dipilih oleh suatu proses belajar mengajar, sudah tentu media 

yang dianggap paling baik, akan tetapi bukan berarti bahwa media tersebut harus 

berupa peralatan yang mentereng, melainkan peralatan yang dapat menyalurkan 

informasi tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh si penerima informasi. 

Menurut Supriatna (2009:15) secara umum media pembelajaran mempunyai 

manfaat sebagai berikut. 

1) Memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat 

verbalistis atau hanya sebatas uraian tanpa ada visualisasinya. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera seperti: 

a. Obyek yang terlalu besar, dapat digantikan dengan realita, 

gambar, film bingkai, film, gambar video, atau model. 

b. Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film slide, 

gambar video atau gambar. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu 

dengan timelapse, highspeed photografi atau slow motion 

playback video. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat 

ditampilkan lagi melalui rekaman film, video, atau foto. 

e. Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, 

diagram, dll. 

f. Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film, 

slide, gambar atau video. 

3) Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan 

bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dalam hal ini media 

pembelajaran berguna untuk: 

a. Menimbulkan gairah belajar. 

b. Memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan 

lingkungan dan kenyataan. 

c. Memungkinkan siswa belajar sendiri menurut minat dan 

kemampuannya. 

4) Dengan sifat yang unik pada siswa juga dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi 

pembelajaran yang sama untuk setiap siswa, masalah ini dapat 

diatasi dengan media pembelajaran dalam kemampuannya: 

a. Memberikan perangsang yang sama 

b. Menyamakan pengalaman 
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c. Menimbulkan persepsi yang sama 

 

Menurut Septiana (2007) pembelajaran yang menyenangkan dapat 

mengarahkan otak untuk manusia pada situasi tenang dan nyaman. Hal ini akan 

memudahkan konsentrasi dan membantu proses berfikir. Sebaliknya suasana kelas 

yang hambar, tak ada sentuhan keindahan atau keunikan akan membuat siswa 

bosan dan akhirnya menyulitkan siswa untuk berkonsentrasi. Di sinilah salah satu 

letak manfaat media. Untuk menghidupkan kelas dan mewarnai pembelajaran 

siswa, sehingga kegiatan pembelajaran selain variasi juga menghindarkan siswa 

dari perasaan tidak nyaman dan bosan. 

2.3.1 Media Video 

”Media video adalah media yang dapat mengungkapkan keindahan dan fakta 

bergerak dengan efek suara, gambar dan gerak. Video juga dapat diputar 

berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Pesan yang disajikan dalam media video 

dapat berupa fakta maupun fiktif, dapat bersifat informatif, edukatif maupun 

instruksional” (Supriatna 2009:12).  

Menurut Febriani (2010), karakteristik media video adalah: 

1) Menampilkan gambar dengan gerak, serta suara secara bersamaan. 

2) Mampu menampilkan benda yang sangat tidak mungkin ke dalam 

kelas karena terlalu besar (gunung), terlalu kecil (kuman), terlalu 

abstrak (bencana), terlalu rumit (proses produksi), terlalu jauh 

(kehidupan di kutub) dan lain sebagainya. 

3) Mampu mempersingkat proses, misalnya proses penyemaian padi 

hingga panen. 

4) Memungkinkan adanya rekayasa (animasi).  

 

Menurut Supriatna (2009:13) beberapa kelebihan penggunaan media video 

dalam pembelajaran adalah: 
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1) Dengan alat perekam video sejumlah besar penonton dapat 

memperoleh informasi dari para ahli. 

2) Demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam 

sebelumnya, sehingga pada waktu mengajar seorang guru dapat 

memusatkan perhatian pada penyajiannya. 

3) Menghemat waktu karena rekaman dapat diputar ulang. 

4) Dapat mengamati lebih dekat dengan objek yang berbahaya 

ataupun objek yang sedang bergerak. 

5) Ruangan tidak perlu digelapkan pada saat penyajian. 

 

Media video yang digunakan dalam penelitian ini adalah video life mengenai 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan penerapan dari materi 

pokok kubus dan balok. Dalam pembelajaran menggunakan video ini, siswa 

diminta untuk memperhatikan tayangan video yang disajikan di depan kelas 

kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja 

siswa yang telah disediakan. Di dalam lembar kerja yang disediakan disajikan 

petunjuk dan sedikit info mengenai materi kubus dan balok. Diharapkan siswa 

dapat menyimpulkan sendiri menganai materi kubus dan balok. 

2.3.2 Multimedia Interaktif 

Multimedia berasal dari kata „multi‟ yang berarti banyak. Menurut Vaughan 

sebagaimana dikutip oleh Supriatna (2009:14), “multimedia adalah sembarang 

kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi dan video yang 

diterima oleh pengguna melalui komputer”. Sedangkan menurut Heinich 

sebagaimana dikutip oleh Supriatna (2009:14), “multimedia merupakan 

penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang berpadu 

seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke 

dalam sistem komputer”. Interaktif adalah tindakan atau hubungan aktif antara 

satu sama lain. Jadi, multimedia interaktif adalah suau media yang memadukan 



17 
 

 

antara teks, grafik, sound, animasi, dan video yang berfungsi sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain sehingga terbentuk suatu hubungan aktif 

antara kedua belah pihak yang terlibat. 

Kombinasi berbagai media dimanfaatkan secara harmonis dan terintegrasi 

sehingga menghasilkan suatu program pembelajaran yang sinergi untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Salah satu jenis kombinasi yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran dengan bantuan multimedia interaktif adalah kombonasi antara 

slide, animasi, dan suara. Gabungan slide, animasi, dan suara adalah jenis sistem 

multimedia yang paling mudah diproduksi. Sistem multimedia ini serba guna, 

mudah digunakan, dan cukup efektif untuk pengajaran kelompok atau pengajaran 

perorangan dan belajar mandiri. Jika didisain dengan baik, maka sistem 

multimedia gabungan slide, animasi, dan suara akan menarik perhatian peserta 

didik sehingga mereka akan lebih semangat dalam belajar dan tentu saja dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

Manfaat penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran diantaranya 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep abstrak 

dengan lebih mudah. Selain itu, “penggunaan media komputer dalam bentuk 

multimedia dapat memberikan kesan yang positif kepada guru karena dapat 

membantu guru menjelaskan isi pelajaran kepada pelajar, menghemat waktu dan 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar” (Supriatna 2009:14). 
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2.4 Implementasi Media Video dan Multimedia Interaktif dalam 

Pembelajaran 

Langkah-langkah pembelajaran matematika materi kubus dan balok 

menggunakan media video dengan pendekatan kontekstual adalah: 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(2) Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus dan balok. 

(3) Guru menanyakan kembali prasyarat mempelajari kubus dan balok. 

(4) Guru membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. 

(5) Guru membagikan LKS sebagai panduan dalam mengikuti pembelajaran 

dan berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk 

menemukan sendiri sifat-sifat, unsur-unsur, luas permukaan serta volume. 

(6) Guru menyajikan video berisi permasalahan sehari-hari yang berkaitan 

dengan kubus dan balok 

(7) Dengan melihat tayangan video di depan kelas, siswa menjawab pertanyaan 

pada LKS yang tersedia. 

(8) Setiap selesai satu video, siswa diminta untuk menyimpulkan sendiri apa 

yang dipelajarinya dengan bantuan pertanyaan pada LKS 

(9) Guru menjelaskan materi apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dan 

belum bisa menjawab LKS. 

(10) Guru memberikan refleksi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 

pada LKS dan bersama dengan siswa menarik kesimpulan dari 

pembelajaran yang dilakukan. 
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(11) Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan siswa di dalam kelas 

(12) Guru memberikan pertanyaan kembali kepada siswa tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut. 

(13) Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) dan menutup pelajaran. 

Langkah-langkah pembelajaran matematika materi kubus dan balok 

menggunakan multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual adalah: 

(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

(2) Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus dan balok 

(3) Guru membentuk kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. 

(4) Pada pertemuan sebelumnya, guru telah memberitahu untuk membawa alat 

dan bahan yang digunakan apabila akan melakukan percobaan. 

(5) Guru menyajikan multimedia interaktif dan menunjuk beberapa siswa untuk 

membantu mengoperasikannya di depan kelas. 

(6) Siswa diminta untuk mengikuti instruksi yang ada dalam multimedia 

interaktif. 

(7) Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dan melakukan praktikum 

apabila diperlukan. 

(8) Pada multimedia interaktif ditampilkan solusi apabila terdapat pertanyaan. 

(9) Guru menjelaskan materi apabila ada siswa yang mengalami kesulitan dan 

belum bisa menjawab pertanyaan yang ada dalam multimedia interaktif. 
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(10) Guru memberikan refleksi dengan cara menjawab kembali pertanyaan-

pertanyaan pada multimedia interaktif dan bersama dengan siswa menarik 

kesimpulan dari pembelajaran yang dilakukan. 

(11) Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan siswa di dalam kelas. 

(12) Guru memberikan pertanyaan kembali kepada siswa tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut. 

(13) Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) dan menutup pelajaran. 

2.5 Pendekatan Kontekstual 

2.5.1 Hakikat Pendekatan Kontekstual 

Nurhadi (2004:103) menyatakan bahwa “pendekatan kontekstual merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat”. Pengetahuan dan ketrampilan siswa diperoleh 

dari siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan baru ketika ia 

belajar. 

Dengan pendekatan kontekstual proses pembelajaran diharapkan berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Siswa mempelajari yang bermanfaat dan 

berupaya menggapainya. Dalam upaya itu, siswa memerlukan guru sebagai 

pengarah dan pembimbing. 
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2.5.2 Penerapan Pendekatan Kontekstual di Kelas 

Penerapan pendekatan kontekstual dalam kelas cukup mudah. Secara garis 

besar langkah-langkah pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut. 

(1) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 

bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

(2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua 

topik. 

(3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

(4) Menyiapkan „masyarakat belajar‟ (belajar dalam kelompok-

kelompok). 

(5) Menghadirkan „model‟ sebagai contoh pembelajaran. 

(6) Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 

(7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Nurhadi (2004:106) 

2.5.3 Komponen Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual memiliki tujuh komponen utama yang harus 

diterapkan dalam pembelajarannya. Ketujuh komponen tersebut diuraikan sebagai 

berikut. 

2.5.3.1 Konstruktivisme (Construktivism) 

Konstruktivisme (construktivism) merupakan landasan berfikir secara filosofi 

pendekatan kontekstual, pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-

konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang 

siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata.  
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2.5.3.2 Menemukan (Inquiry) 

Menemukan (inquiry) merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis kontekstual. Pengetahuan dan ketrampilan siswa diperoleh bukan dari 

hasil mengingat seperangkat fakta tetapi dari menemukan sendiri. ”Siklus inquiry: 

merumuskan masalah, observasi, bertanya, mengajukan dugaan (hipotesis), 

pengumpulan data dan penyimpulan” (Nurhadi 2004:43). 

2.5.3.3 Bertanya (Questioning) 

Bertanya (questioning) dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, 

bentuk, dan jawaban yang ditimbulkannya. Dalam kelas, guru mengajukan 

pertanyaan untuk bercakap-cakap, merangsang siswa berpikir, mengevaluasi 

belajar, memulai pengajaran, memperjelas gagasan, dan meyakinkan apa yang 

diketahui siswa. 

2.5.3.4 Masyarakat Belajar (Learning Community) 

”Dalam masyarakat-belajar, hasil pembelajaran dapat diperoleh dari 

kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antarteman, 

antarkelompok, dan antara mereka yang belum tahu” (Nurhadi 2004:47). 

2.5.3.5 Pemodelan (Modelling) 

“Pemodelan maksudnya dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau 

pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru” (Nurhadi 2004:49). 

2.5.3.6 Refleksi (Reflection) 

“Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir ke 

belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu” (Nurhadi 
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2004:51). Refleksi diperlukan karena pengetahuan harus dikontekstualkan agar 

sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara luas. 

2.5.3.7 Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 

“Autenthic Assesment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa untuk memastikan bahwa 

siswa mengalami proses belajar yang benar” (Nurhadi 2004:52). Gambaran 

tentang kemajuan belajar siswa diperlukan di sepanjang proses pembelajaran 

maka assesment tidak dilakukan di akhir periode, tetapi dilakukan bersamaan 

dengan proses pembelajaran. 

2.5.4 Pendekatan Kontekstual dalam KTSP 

Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar, guru menghadirkan 

situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan mereka sehari-hari sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan 

yang membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan 

dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk 

menguatkan, memperluas, menerapkan pengetahuan dan ketrampilan akademik 

mereka dalam berbagai tatanan kehidupan baik disekolah maupun diluar sekolah. 

Selain itu, siswa dilatih memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam suatu 

situasi, misalnya dalam bentuk stimulasi, dan masalah yang memang ada dalam 

dunia nyata. ”Dengan pendekatan kontekstual siswa belajar diawali dengan 

pengetahuan, pengalaman dan konteks keseharian yang mereka miliki dikaitkan 
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dengan konsep mata pelajaran yang dipelajari di kelas, dan selanjutnya 

dimungkinkan untuk mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian mereka” 

(Nurhadi 2004:4). 

Dengan demikian, pendekatan kontekstual sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) karena melalui pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual siswa akan dibawa tidak hanya masuk ke kawasan pengetahuan, tetapi 

juga sampai pada penerapan pengetahuan. 

2.6 Materi Kubus dan Balok 

Materi kubus dan balok merupakan salah satu materi pokok dari kompetensi 

dasar bangun ruang sisi datar. Materi ini terdapat dalam standar kompetensi 

memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. Materi pokok ini diajarkan pada kelas VIII semester 2. 

Salah satu kompetensi dasar yang  digunakan dalam standar kompetensi tersebut 

adalah mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta bagian-

bagiannya, tetapi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mengidentifikasi 

sifat-sifat kubus dan balok serta bagian-bagiannya. Dalam kompetensi dasar 

tersebut terdapat beberapa indikator yang harus  dipenuhi siswa, yaitu 

(1) siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat kubus dan balok 

(2) siswa mampu membuat jaring-jaring kubus dan balok 

(3) siswa mampu menghitung luas permukaan dan volume kubus serta balok 

(4) siswa mampu menggunakan konsep kubus dan balok dalam kehidupan 

sehari-hari 



25 
 

 

2.6.1 Kubus 

2.6.1.1 Pengertian Kubus 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kubus ABCD.EFGH 

Agus (2008:184) menyatakan bahwa: “kubus adalah sebuah bangun ruang 

yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang”. 

2.6.1.2 Unsur-unsur Kubus 

Menurut Agus (2008:184),unsur-unsur kubus meliputi 

(1) Sisi kubus 

Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari 

gambar kubus ABCD.EFGH di atas terlihat bahwa kubus 

memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi, yaitu 

ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi atas), ABFE (sisi depan), CDHG 

(sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan ADHE (sisi 

samping kanan). 

(2) Rusuk 

Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang 

kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Dari 

gambar kubus ABCD.EFGH di atas terlihat bahwa kubus 

ABCD.EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, 

EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. 

(3) Titik Sudut 

Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Dari 

gambar kubus ABCD.EFGH di atas terlihat kubus ABCD. EFGH 

memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(4) Diagonal bidang 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH di atas terdapat garis AF 

yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan 

dalam satu sisi/bidang. Ruas garis tersebut dinamakan sebagai 
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diagonal bidang. Diagonal bidang yang lain adalah 

BE,BG,CF,CH,DG,D dan AH. 

(5) Diagonal ruang 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH di atas terdapat ruas garis 

HB yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan 

dalam satu ruang. Ruas garis tersebut disebut diagonal ruang. 

Diagonal ruang yang lain adalah AG, CE dan DF.  

(6) Bidang diagonal 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH di atas terlihat dua buah 

diagonal bidang pada kubus ABCD. EFGH, yaitu AC dan EG. 

Ternyata, diagonal bidang AC dan EG beserta dua rusuk kubus 

yang sejajar, yaitu AE dan CG membentuk suatu bidang di dalam 

ruang kubus bidang ACGE pada kubus ABCD. Bidang ACGE 

disebut sebagai bidang diagonal. 

 

2.6.1.3 Sifat-sifat Kubus 

Menurut Agus (2008:186) kubus ABCD.EFGH di atas, memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut.  

(1) Semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi 

ABCD, EFGH, ABFE dan seterusnya memiliki bentuk persegi 

dan memiliki luas yang sama.  

(2) Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuk-rusuk kubus 

AB, BC, CD, dan seterusnya memiliki ukuran yang sama 

panjang.  

(3) Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama 

panjang. Dari gambar kubus ABCD.EFGH di atas terlihat ruas 

garis BG dan CF tersebut merupakan diagonal bidang kubus 

ABCD.EFGH yang memiliki ukuran sama panjang.  

(4) Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama 

panjang. Dari gambar kubus ABCD.EFGH di atas, terdapat dua 

diagonal ruang, yaitu HB dan DF yang keduanya berukuran sama 

panjang.  

(5) Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk 

persegipanjang. Pada bidang diagonal ACGE dari gambar kubus 

ABCD.EFGH di atas terlihat dengan jelas bahwa bidang 

diagonal tersebut memiliki bentuk persegi panjang. 
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2.6.1.4 Jaring-jaring Kubus 

Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring kubus antara lain  

  

 

Gambar 2.2 Contoh Jaring-jaring Kubus 

2.6.1.5 Luas Permukaan Kubus 

Agus (2008:189) menyatakan bahwa: “untuk mencari luas permukaan kubus, 

berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus oleh karena jaring-

jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen” maka  

Luas permukaan kubus = Luas jaring-jaring kubus  
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  = 6 × (s × s)  

  = 6 × s
2
  

  = 6 s
2
  

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas permukaan kubus  

2.6.1.6 Volume Kubus 

Agus (2008:190) menyatakan bahwa: “volume atau isi suatu kubus dapat 

ditentukan dengan cara mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga 

kali” sehingga  

Volume kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk  

  = s × s × s  

  = s
3
  

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut.  

Volume kubus  

Dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 

2.6.2 Balok 

2.6.2.1 Pengertian Balok 

 

Gambar 2.3. Balok ABCD.EFGH 



29 
 

 

“Bangun ruang ABCD.EFGH pada gambar tersebut memiliki tiga pasang sisi 

berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, di mana setiap sisinya berbentuk 

persegipanjang. Bangun ruang seperti ini disebut balok” (Agus 2008:192). 

2.6.2.2 Unsur-unsur Balok 

Menurut Agus (2008:192),unsur-unsur balok meliputi 

(1) Sisi / Bidang 

Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Dari 

gambar balok ABCD.EFGH di atas terlihat bahwa balok 

ABCD.EFGH memiliki 6 buah sisi berbentuk persegipanjang. 

Keenam sisi tersebut adalah ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi 

atas), ABFE (sisi depan), DCGH (sisi belakang), BCGF (sisi 

samping kiri), dan ADHE (sisi samping kanan). Sebuah balok 

memiliki tiga pasang sisi yang berhadapan yang sama bentuk dan 

ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah ABFE dengan 

DCGH, ABCD dengan EFGH, dan BCGF dengan ADHE. 

(2) Rusuk 

Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH memiliki 

12 rusuk. Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas terlihat rusuk-

rusuk balok ABCD. EFGH adalah AB, BC, CD, DA, EF, FG, 

GH, HE, AE, BF, CG, dan HD. 

(3) Titik sudut 

Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas, terlihat bahwa 

balok ABCD.EFGH memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, 

G, dan H 

(4) Diagonal bidang 

Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas ruas garis AC yang 

melintang antara dua titik sudut yang saling berhadapan pada 

satu bidang, yaitu titik sudut A dan titik sudut C, dinamakan 

diagonal bidang balok ABCD.EFGH. 

(5) Diagonal ruang 

Ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C dan E 

pada balok ABCD.EFGH seperti pada gambar balok 

ABCD.EFGH di atas disebut diagonal ruang balok tersebut. Jadi, 

diagonal ruang terbentuk dari ruas garis yang menghubungkan 

dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun 

ruang. 

(6) Bidang diagonal 

Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas terlihat dua buah 

diagonal bidang yang sejajar, yaitu diagonal bidang HF dan DB. 

Kedua diagonal bidang tersebut beserta dua rusuk balok yang 
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sejajar, yaitu DH dan BF membentuk sebuah bidang diagonal. 

Bidang BDHF adalah bidang diagonal balok ABCD.EFGH. 

 

2.6.2.3 Sifat-sifat Balok 

Menurut Agus (2008:194),sifat-sifat balok meliputi 

(1) Sisi-sisi balok berbentuk persegipanjang. Dari gambar balok 

ABCD.EFGH di atas terdapat sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan 

seterusnya. Sisi- sisi tersebut memiliki bentuk persegipanjang. 

Dalam balok, minimal memiliki dua pasang sisi yang berbentuk 

persegipanjang.  

(2) Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Rusuk-

rusuk gambar balok ABCD.EFGH di atas sejajar seperti AB, CD, 

EF, dan GH memiliki ukuran yang sama panjang begitu pula 

dengan rusuk AE, BF, CG, dan DH memiliki ukuran yang sama 

panjang.  

(3) Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki 

ukuran sama panjang. Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas 

terlihat bahwa panjang diagonal bidang pada sisi yang 

berhadapan, yaitu ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, 

dan BCFG dengan ADHE memiliki ukuran yang sama panjang.  

(4) Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. 

Diagonal ruang pada balok ABCD.EFGH, yaitu AG, EC, DF, 

dan HB memiliki panjang yang sama.  

(5) Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk 

persegipanjang. Dari gambar balok ABCD.EFGH di atas, bidang 

diagonal balok EDFC memiliki bentuk persegi panjang. Begitu 

pula dengan bidang diagonal lainnya. 
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2.6.2.4 Jaring-jaring Balok 

Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring balok, antara lain: 

 

 

Gambar 2.4. Contoh Jaring-jaring Balok 

2.6.2.5 Luas Permukaan Balok 

Agus (2008:195) menyatakan bahwa: “cara menghitung luas permukaan 

balok sama dengan cara menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan 

menghitung semua luas jaring-jaringnya”.  

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

(tinggi) seperti pada gambar. Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut 

adalah  
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Luas permukaan balok =  luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 +  

luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 +  

luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

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

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

= 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t)  

= 2 ((p × l) + (l × t) + (p × t)  

= 2 (pl+ lt + pt)  

Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

Luas Permukaan Balok  

2.6.2.6 Volume Balok 

Agus (2008:196) menyatakan bahwa “proses penurunan rumus balok 

memiliki cara yang sama seperti pada kubus. volume suatu balok diperoleh 

dengan cara mengalikan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut”. 

Volume balok  

 

2.7 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Oleh karena itu, apabila 

pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku 

yang diperoleh berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan 
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perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas 

belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran itu. 

Bloom et. al. (Hudojo 2003:19) mengungkapkan “pembagian utama obyektif 

pendidikan dalam taksonomi adalah tiga ranah tingkah laku, yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif dan ranah psikomotorik”. 

1) Ranah kognitif 

Ranah ini meliputi ingatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan 

intelektual. Karena itu, ranah kognitif dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

pengetahuan yang menekankan kepada proses psikologi ingatan serta kemampuan 

dan keterampilan. 

2) Ranah afektif 

Ranah ini meliputi sikap, emosi, nilai, tingkah laku siswa yang direfleksikan 

dengan perasaan tertarik atau senang. 

3) Ranah psikomotorik 

Ranah ini berkenaan dengan keterampilan yang baik menyangkut kognitif. 

Dengan perkataan lain, ranah ini menyangkut otot. ”Ranah ini dalam pendidikan 

matematika kurang diperhatikan sebab obyektif psikomotorik ini hanya 

menggambarkan keterampilan otot sedang matematika menyangkut keterampilan 

kognitif” (Hudojo 2003:21). 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya perubahan 

perilaku yang dimiliki siswa setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan yang 

dimaksud dapat berbentuk perubahan kognitif, afektif dan psikomotorik dalam 
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proses belajar siswa. Hasil belajar dapat dilihaat dari hasil tes dan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pembelajaran. 

Sugandi (2004:28) menyatakan bahwa: ”komponen pembelajaran menurut 

meliputi tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi, media evaluasi dan 

penunjang”. Media  pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan minat siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar. Media  yang digunakan dalam proses 

pembelajaran tidak harus menggunakan media yang sulit dibuat. Media yang 

sederhana dan mudah dugunakan pun bisa digunakan guru untuk meningkatkan 

minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Materi kubus dan balok merupakan salah satu standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Materi ini diberikan di kelas VIII semester 2. Dalam Permendiknas 

nomor 22 tahun 2006 dijelaskan bahwa salah satu prinsip pengembangan 

kurikulum adalah relevan dengan  kebutuhan kehidupan. Pendekatan kontekstual 

sesuai dengan prinsip tersebut. Irawati (2007) mengemukakan bahwa: 

”penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam proses pembelajaran”. 

Berdasarkan penelitian Lestari (2006) dan Purniati (2004), siswa Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) masih sulit untuk mempelajari matematika khususnya 

pada pokok bahasan geometri. Kesulitan tersebut terutama disebabkan oleh 



35 
 

 

kurang tertariknya siswa belajar matematika karena anggapan bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dan proses pembelajarannya membosankan. 

Dengan menggunakan media video life dalam pembelajaran, materi 

pembelajaran yang sebelumnya bersifat abstrak dapat divisualisasikan. Siswa 

dapat memperoleh pengalaman belajarnya sendiri karena dalam penggunaan 

media video ini siswa bisa menirukan kegiatan praktikum yang ditayangkan 

sehingga mereka akan melakukannya sendiri dengan bantuan media tersebut.  

Dengan menggunakan multimedia interaktif, materi pembelajaran juga dapat 

divisualisasikan dengan menggunakan gambar animasi. Gambar animasi dalam 

multimedia interaktif dapat memberikan kesan yang positif kepada guru karena 

dapat membantu guru menjelaskan isi pelajaran kepada pelajar, menghemat waktu 

dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

Penggunaan media video dan multimedia interaktif akan membantu siswa 

dalam pembelajaran geometri khususnya pokok bahasan kubus dan balok. Media 

video dan multimedia interaktif dapat dijadikan alternatif bagi guru dalam 

menggunakan media pembelajaran untuk pembelajaran geometri. Dengan 

menggunakan media tersebut, siswa akan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui media manakah 

yang lebih efektif untuk pembelajaran geometri pokok bahasan kubus dan balok 

agar nantinya dapat digunakan oleh guru. 

Adapun kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.5. Kerangka Berpikir 

 

Pembelajaran 

Kubus dan Balok 

Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Media Video 

Fase 

1. Disajikan multimedia 

interaktif tentang kubus 

dan balok 

2. Siswa dituntun untuk 

menentukan unsur-

unsur, luas permukaan, 

volume  kubus dan 

balok dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

dalam multimedia 

interaktif tersebut 

 

Fase 

1. Disajikan video life 

tentang kubus dan balok 

2. Siswa dituntun untuk 

menentukan unsur-

unsur, luas permukaan, 

volume  kubus dan 

balok dengan melihat 

tayangan video atau 

menirukannya 

 

Hasil Belajar 

Keefektifan pembelajaran 

Ada perbedaan keefektifan pembelajaran dalam penggunaan 

kedua media pembelajaan di atas 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori di atas, hipotesis awal yang dirumuskan peneliti 

adalah  

1) Penggunaan media video dengan pendekatan kontekstual materi kubus dan 

balok efektif pada siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu 

2) Penggunaan multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual materi 

kubus dan balok efektif pada siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu 

3) Penggunaan media video lebih efektif daripada penggunaan multimedia 

interaktif dengan pendekatan kontekstual materi kubus dan balok pada 

siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah totalitas / keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang 

diambil dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kedu.  

3.1.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik random sampling. 

Artinya, pengambilan sampel sebanyak dua kelas secara acak. Dua kelas 

eksperimen, yaitu kelas VIIIA untuk media video, kelas VIIIB untuk multimedia 

interaktif, dan kelas VIIIC untuk kelas uji coba instrumen . 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan media video 

dan multimedia interaktif.  

3.2.2 Variabel terikat 

Variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa pada materi kubus dan balok 

yang menggunakan media pembelajaran video dan kelas yang menggunakan 

multimedia interaktif 
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3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah control group 

posttest- only design, yaitu 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

     Perlakuan   Tes akhir 

  Kelompok eksperimen 1             X1     O1 

 Kelompok eksperimen 2             X2        O2 

Keterangan : 

X1 : perlakuan pada kelas eksperimen 1 

X2  : perlakuan pada kelas eksperimen 2 

O1 : tes akhir pada kelas eksperimen 1 

O2 : tes akhir pada kelas eksperimen 2 

Dalam penelitian ini kelas eksperimen I diberi perlakuan dengan media video 

dengan pendekatan kontekstual dan kelas eksperimen II diberi perlakuan dengan 

multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual. 

Pada akhir pembelajaran, kedua kelompok tersebut diberi tes yang sama 

sebagai tas akhir. Hasil kedua tes akhir tersebut dibandingkan (dengan uji beda 

dua rata-rata). Perbedaan yang berarti antara hasil kedua tes akhir kedua 

kelompok eksperimen menunjukan pengaruh perlakuan yang diberikan. Oleh 

karena itu, desain yang digunakan pada penelitian ini dapat disajikan sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.2. Prosedur Penelitian 

Kelompok Keadaan awal Perlakuan 
Keadaan 

akhir 

Eksperimen I 
Nilai ulangan 

semester 1 

Media video dengan 

pendekatan kontekstual 
Tes 

Eksperimen II 
Nilai ulangan 

semester I 

Multimedia interaktif  

dengan pendekatan 

kontekstual 

Tes 

Nilai ulangan semester 1 yang digunakan untuk mengetahui kondisi awal 

kelompok. Masing- masing kelompok diberi perlakuan. Kelompok eksperimen I 

diberi perlakuan menggunakan media video dengan pendekatan kontekstual dan 

kelas eksperimen II diberi perlakuan menggunakan multimedia interaktif dengan 

pendekatan kontekstual. Pada akhir penelitian dilakukan tes untuk mengetahui 

perbandingan hasil tes kedua kelompok. 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1.1 Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

daftar nama siswa dan data nilai awal matematika, data ini digunakan untuk 

analisis tahap awal.  

3.4.1.2 Metode Tes  

Metode tes ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pencapain 

keberhasilan pembelajaran menggunakan media video dan multimedia interaktif.  
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3.4.1.3 Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data pengelolaan 

pembelajaran kontekstual oleh guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung.  

3.4.2 Alat Pengumpulan Data 

3.4.2.1 Dokumentasi  

Daftar nama siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu siswa 

kelas VIII A dan VIII B dan data nilai ujian semester 1 diperoleh dari 

dokumentasi yang menjadi populasi penelitian ini, yaitu SMP Negeri 3 Kedu. 

3.4.2.2 Tes 

Tes ini digunakan untuk mengambil data tentang hasil tes matematika materi 

pokok kubus dan balok yang menggunakan media pembelajaran video dan 

multimedia interaktif. Metode tes ini diberikan setelah siswa diberi perlakuan. 

Sebelum tes digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian, terlebih dahulu 

diadakan uji coba tes pada kelas diluar kelas penelitian. Jenis tes yang digunakan 

dalam ujicoba adalah tes pilihan ganda yang berjumlah 15 butir soal dan tes 

uraian 5 butir soal. 

“Perangkat tes kemudian diujicobakan di luar sampel untuk menghindari 

biasnya hasil penelitian. Bila uji coba dilakukan pada siswa yang dijadikan sampel 

akan mempengaruhi hasil tes akhir karena siswa merasa pernah mengerjakan soal-

soal tersebut dalam uji coba” (Suryabrata, 1998:45). Hasil uji coba kemudian 

dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dari kelompok 

penelitian.  
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3.4.2.3 Lembar observasi pengelolaan kelas oleh guru 

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui pengelolaan pembelajaran 

kontekstual yang dilakukan oleh guru. Lembar observasi yang disediakan dan 

diisi oleh observer pada setiap pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual menggunakan media video dan multimedia interaktif.  

3.4.2.4 Lembar observasi aktivitas siswa 

Lembar observasi ini untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Lembar observasi yang disediakan dan diisi oleh 

observer pada setiap pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual 

menggunakan media video dan multimedia interaktif. 

3.4.3 Analisis Perangkat Tes Uji Coba 

3.4.3.1 Uji validitas  

Validitas berhubungan dengan ketepatan alat penelitian terhadap aspek yang 

dinilai sehingga benar-benar mampu menilai apa yang seharusnya dinilai. 

Anderson dalam Arikunto (2006:65) menjelaskan bahwa: ”sebuah tes dikatakan 

valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur”. Untuk menghitung 

validitas butir soal digunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 

,

YN  

Y 

2222 YXXN

XXYN
rxy  (Arikunto 2006:72)  

Dengan: 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

N = banyaknya peserta tes 

X = jumlah skor item 

Y = jumlah skor total 
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Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel harga tabel product moment 

dengan taraf signifikasi 5%. Jika rxy > rtabel maka butir soal tersebut valid/ 

signifikan. Item yang tidak valid tidak perlu direvisi dan tidak digunakan sebagai 

instrumen penelitian.   

Berdasarkan perhitungan diperoleh butir soal nomor 5, 9, 10, 12 dan 13 untuk 

soal pilihan ganda serta butir soal 20 untuk soal uraian diperoleh harga  kurang 

dari  sebesar 0,355. Butir-butir soal tersebut dinyatakan tidak valid atau 

tidak digunakan dalam tes evaluasi. Untuk butir soal selain nomor tersebut 

dinyatakan valid dan bisa digunakan untuk mengevaluasi siswa. 

3.4.3.2 Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan mempunyai reliabilitas tinggi apabila memberikan hasil 

yang relatif tetap bila digunakan pada kesempatan lain. Untuk mencari reliabilitas 

tes bentuk pilihan ganda digunakan rumus K-R 20, yaitu :  

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan  

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab iten dengan salah (q=1-p) 

∑pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n = banyaknya item 

S = Standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 
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Sedangkan untuk mencari koefisien reliabilitas soal berbentuk uraian 

digunakan rumus Alpha sebagai berikut. 

 

Keterangan  

r11  : koefisien reliabilitas  

 : jumlah varians skor tiap-tiap item 

 : varians total 

r11 hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. Apabila r11 

hitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa r11 signifikan atau instrumen tes 

tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan soal bentuk pilihan ganda dengan rumus KR-

20 diperoleh  dan  Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

soal evauasi berbentuk pilihan ganda tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan soal bentuk uraian dengan rumus alpha 

diperoleh  dan  Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

soal evauasi berbentuk uraian tersebut reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian. Dapat disimpulkan bahwa butir soal berbentuk pilihan ganda dan butir 

soal berbentuk uraian dapat digunakan dalam penelitian. 

3.4.3.3 Tingkat Kesukaran Soal  

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

Soal yang terlalu mudah tidak akan merangsang siswa untuk mempertinggi 

kemampuannya untuk menyelesaikan. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 
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menyebabkan siswa patah semangat. Untuk mengetahui tingkat kesukaran, rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

P : indeks kesukaran 

B : banyaknya siswa yang menjawab benar soal tersebut 

JS : jumlah seluruh siswa peserta tes 

Depdiknas (2008: 9) mengemukakan bahwa “untuk mengetahui tingkat 

kesukaran pada soal uraian, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut”. 

 

Dimana,  

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menggambarkan 

tingkat kesukaran soal itu. Depdiknas (2008:9) mengemukakan bahwa: 

”klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat diperlihatkan seperti berikut ini”. 

0,00 - 0,30 soal tergolong sukar  

0,31 - 0,70 soal tergolong sedang  

0,71 - 1,00 soal tergolong mudah 

Dari hasil analisis hasil uji coba untuk soal pilihan ganda terdapat 7 butir soal 

yang berkategori mudah, yaitu butir soal nomor 1, 2, 7, 8, 10, 11 dan 15. 3 butir 

soal yang berkategori sedang, yaitu butir soal nomor 3, 4 dan 6. Serta 5 butir soal 

yang berkategori sukar, yaitu butir soal nomor 5, 9, 12, 13 dan 14. Untuk butir 
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soal berbentuk uraian diperoleh 2 butir soal berkategori mudah, yaitu nomor 17 

dan 19, 2 butir soal berkategori sedang, yaitu butir soal nomor 16 dan nomor 18 

serta 1 butir soal berkategori sukar, yaitu butir soal nomor 20. 

3.4.3.4 Daya Beda 

Analisis daya beda dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan soal dalam membedakan siswa yang termasuk pandai (27% 

kelompok atas) dan siswa yang termasuk kelompok kurang (27% kelompok 

bawah).  

Rumus yang digunakan untuk mencari daya beda soal bentuk pilihan ganda 

adalah sebagai berikut.  

 

Keterangan 

: daya beda 

 : jumlah peserta tes yang gagal dari kelompok atas 

 : jumlah peserta tes yang gagal dari kelompok atas 

  :  

 : banyak peserta tes 

Menurut Arifin (1991 :136) klasifikasi daya beda adalah seperti berikut ini. 

1) Jika  maka memiliki daya beda baik sekali 

2) Jika  maka memiliki daya beda baik 

3) Jika  maka memiliki daya beda cukup baik 

4) Jika  maka memiliki daya beda jelek 
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Kriteria yang digunakan adalah instrumen dikatakan mempunyai daya 

pembeda soal yang signifikan jika harga tabel signifikasi daya 

pembeda. 

Sedangkan untuk soal uraian, kriteria yang digunakan adalah instrumen 

dikatakan mempunyai daya pembeda soal yang signifikan jika . 

Rumus untuk mengetahui daya beda soal adalah sebagai berikut. 

 

Keterangan 

  : daya beda 

 : rata-rata dari kelompok atas 

 : rata-rata dari kelompok bawah 

 : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

 : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

  :  

  : banyak peserta tes 

Berdsarkan perhitungan diperoleh butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14 

dan 15 memiliki daya pembeda yang signifikan. Selain butir soal nomor tersebut 

memiliki daya pembeda yang tidak signifikan. Untuk perhitungan daya beda soal 

bentuk uraian diperoleh butir soal nomor 16, 17, 18, 19 dan 20 memiliki daya 

pembeda yang signifikan. Berarti semua butir soal berbentuk uraian memiliki 

daya beda yang signifikan. 
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3.5 Analisis Data 

3.5.1 Analisis Data Awal 

3.5.1.1 Uji Normalitas Populasi  

Langkah awal untuk menganalisis data adalah menguji kenormalan distribusi 

sampel.  

Hipotesis yang akan diujikan:  

H0: data berdistribusi normal  

H1: data berdistribusi tidak normal  

Langkah-langkah uji normalitas:  

1) Membuat daftar distribusi frekuensi dari data yang diperoleh, dengan cara 

sebagai berikut.  

2) Menghitung simpangan baku. 

3) Menurut Sudjana (2005:138), menghitung nilai z dari setiap batas kelas 

digunakan rumus: 

 

Dengan  

s  = simpangan baku  

 = rata-rata sampel     

 

4) Mengubah harga z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel.  

5) Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva (Sudjana 2005: 291). 
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Dengan  

 = hasil penelitian  

 = hasil yang diharapkan  

= Chi Kuadrat      

6) Membandingkan harga  dengan harga  

7) Kriteria hipotesis diterima apabila   

3.5.1.2 Uji Homogenitas Populasi  

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kelompok mempunyai varian yang 

sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang diajukan: 

Ho : tidak ada perbedaan varians dari populasi 

Ha : ada perbedaan varians dari populasi 

Uji ini dilakukan dengan uji Bartlet dengan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

 = besarnya homogenitas 

Si
2
  = varians masing-masing kelompok 

S
2
  = varians total 

Ni   = jumlah masing-masing kelompok 

2
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Kriteria pengujian Ho diterima jika X
2
hitung ≤ X

2
tabel, artinya sampel dalam 

keadaan homogen (Sudjana 2005:261). 

3.5.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Awal 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam 

penelitian memiliki rata-rata yang sama atau tidak. Hipotesis yang akan diujikan : 

  (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelompok) 

 (ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelompok) 

Keterangan : 

 =  rata-rata hasil tes awal kelompok siswa yang menggunakan media video  

 =  rata-rata hasil tes awal kelompok siswa yang menggunakan multimedia 

interaktif 

Uji t-tes digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang 

independent Kriterianya adalah terima H0 jika : dengan taraf 

kepercayaan .  

Rumus t yang digunakan adalah, 

 

Dengan dk = (n1+n2) – 2,  

 

Keterangan : 

  = rata-rata sampel pertama 

  = rata-rata sampel kedua 
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S  = simpangan baku 

 = banyaknya sampel pertama 

 = banyaknya sampel kedua 

 = simpangan baku sampel pertama 

 = simpangan baku sampel pertama 

3.5.2 Analisis Data Akhir (Hasil Tes Kognitif) 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui normal tidaknya data yang akan 

dianalisis. Uji statistik yang digunakan sama dengan rumus uji normalitas data 

awal, yaitu dengan uji Chi kuadrat 

3.5.2.2 Uji homogenitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui dua kelompok mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Rumus yang digunakan sama dengan rumus untuk uji 

homogenitas data awal. 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Uji Ketuntasan Belajar 

Kriteria keefektifan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembelajaran 

dikatakan efektif apabila memenuhi syarat ketuntasan belajar, yaitu jika rata-rata 

hasil belajar siswa mencapai minimal 61 berdasrkan KKM yang ditetapkan oleh 

sekolah. Untuk mengetahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai 

ketuntasan belajar atau telah mencapai nilai 61 maka digunakan pengujian rata-

rata dengan hipotesis: 

H0 :  (Mencapai ketuntasan belajar) 
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H1 :  (Belum mencapai ketuntasan belajar) 

Rumus yang digunakan adalah 

 

Keterangan :  

 : jumlah siswa yang mencapai ketuntasan 

s : simpangan baku 

  : jumlah siswa 

 : 61 (batas nilai ketuntasan) 

Dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika , dimana  didapat 

dari daftar normal baku dengan peluang  (Sudjana 2005:232) 

3.5.3.2 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Akhir 

Untuk mengetahui bahwa hasil belajar siswa dari kelas yang diberi 

pembelajaran dengan menggunakan media video lebih baik dibanding dengan 

kelas yang diberi pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif, diuji 

dengan menggunakan uji t pihak kanan sebagai berikut (Sudjana, 2005:239). 

 

 

 

Keterangan : 

 rata-rata hasil tes matematika materi kubus dan balok pada kelompok 

siswa yang menggunakan media video dalam pembelajaran 
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 rata-rata hasil tes matematika materi kubus dan balok pada kelompok 

siswa yang menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran 

Uji t-tes digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang 

independent. Kriterianya adalah terima H0 jika : dengan taraf 

kepercayaan .  Rumus t yang digunakan adalah, 

 

Dengan dk = (n1+n2) – 2,  

 

Keterangan : 

  = rata-rata sampel pertama 

  = rata-rata sampel kedua 

S  = simpangan baku 

 = banyaknya sampel pertama 

 = banyaknya sampel kedua 

 = simpangan baku sampel pertama 

 = simpangan baku sampel pertama                            
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP N 3 Kedu Kabupaten Temenggung dengan 

tujuan mengetahui keefektifan penggunaan media video dan multimedia interaktif 

dengan pendekatan kontekstual materi kubus dan balok. Dalam bab ini 

dipaparakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, analisis data serta 

pembahasanya. 

4.1.1 Analisis Data Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki keadaan awal yang sama atau tidak 

sebelum dilakukan perlakuan yang berbeda. Kelas eksperimen 1 dengan media 

video dalam pendekatan kontekstual, sedangkan kelas eksperimen 2 dengan 

multimedia interaktif dalam pendekatan kontekstual. Dalam analisis data awal 

dilakukan uji homogenitas, uji normalitas, dan uji kesamaan rata-rata. 

4.1.1.1 Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen digunakan uji Bartlett. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah H0 diterima jika  maka 

kedua kelas mempunyai varians yang sama. Berdasarkan hasil uji homogenitas 

diperoleh hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Hasil Uji Homogenitas Data Awal 

Variabel S
2 

  Kriteria 

Kelas eksperimen 1 46,17 

  Homogen 

Kelas eksperimen 2 79,12 

Uji homogenitas kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 memperoleh 

harga  , sedangkan  Nilai  

(2,478 ) disimpulkan kedua data mempunyai varian yang sama.  

4.1.1.2 Hasil Uji Normalitas Data 

Data dari hasil penelitian, terlebih dahulu diadakan uji prasyarat sebelum data 

dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

memenuhi syarat analisis atau tidak. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah 

uji normalitas. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Awal 

Variabel Nilai  Nilai kritik  Kriteria 

Kelas eksperimen 1   Berdistribusi normal 

Kelas eksperimen 2   Berdistribusi normal 

Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa  hasil perhitungan lebih kecil 

daripada nilai kritiknya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut 

berdistribusi normal.  
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4.1.1.3 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Data Awal  

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 memiliki kemampuan yang sama atau berbeda sebelum 

dilakukan perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda. 

Kelas eksperimen 1 dengan media video dalam pendekatan kontekstual, 

sedangkan kelas eksperimen 2 dengan multimedia interaktif dalam pendekatan 

kontekstual. Berdasarkan hasil perhitungan analisis uji t dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut.  

Tabel 4.3. Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal 

Variabel Rata-rata
 

thitung ttabel Kriteria 

Kelas eksperimen 1  

  

Tidak ada 

perbedaan Kelas eksperimen 2  

Hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung  dan perhitungan ttabel 

yaitu = . Diperoleh - ttabel < thitung < ttabel yaitu  <  

maka diperoleh suatu kesimpulan antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2 mempunyai rata-rata yang tidak berbeda secara signifikan. Dengan kondisi 

seperti itu maka penelitian dapat dilakukan dengan pemberian kedua perlakuan 

yang berbeda. Kelas eksperimen 1 dengan media video dalam pendekatan 

kontekstual, sedangkan kelas eksperimen 2 dengan multimedia interaktif dalam 

pendekatan kontekstual. 
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4.1.2 Analisis Data Tes Akhir 

Analisis data tes akhir dilakukan setelah kelas eksperimen 1 diberi perlakuan 

dengan menggunakan media video dalam pendekatan kontekstual, sedangkan 

kelas eksperimen 2 diberi perlakuan menggunakan multimedia interaktif dalam 

pendekatan kontekstual pada pembelajaran materi kubus dan balok di SMP N 3 

Kedu Kabupaten Temanggung. 

4.1.2.1.Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen digunakan uji Bartlett. 

Kriteria pengambilan keputusan adalah H0 diterima jika  maka 

kedua kelas mempunyai varian yang sama. Berdasarkan hasil uji homogenitas 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Homogenitas Data Akhir 

Variabel S
2 

  Kriteria 

Kelas eksperimen 1 
207,86 

  Homogen 

Kelas eksperimen 2 
150,24 

Uji homogenitas data nilai hasil evaluasi kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 memperoleh harga  , sedangkan  

Nilai  ( ) disimpulkan kedua data mempunyai 

varian yang sama.  
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4.1.2.2 Hasil Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas data hasil tes evaluasi kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 kemampuan akhir kedua variabel dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Data Akhir 

Variabel Nilai  Nilai kritik  Kriteria 

Kelas eksperimen 1   Berdistribusi normal 

Kelas eksperimen 2   Berdistribusi normal 

Hasil analisis tersebut menunjukan bahwa nilai  kurang dari nilai 

, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi 

normal.  

4.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini digunakan untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah 

dirumuskan diterima atau ditolak. Uji hipotesis ini terdiri dari uji ketuntasan 

belajar, analisis lembar observasi aktivitas siswa dan uji perbedaan rata-rata. 

4.1.3.1 Uji Ketuntasan Belajar 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi syarat ketuntasan belajar 

yaitu jika rata-rata hasil belajar siswa memenuhi KKM atau mencapai nilai 

minimal 61. Untuk mengetahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa sudah 

mencapai ketuntasan belajar maka digunakan pengujian rata-rata. Hasil analisis 

uji ketuntasan hasil pembelajaran matematika materi kubus dan balok siswa kelas 
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VIII SMP Negeri 3 Kedu kabupaten Temanggung antara kelas eksperimen 1 

dengan menggunakan media video dan kelas eksperimen 2 dengan menggunakan 

multimedia interaktif diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.6. Hasil Uji Ketuntasan Belajar 

 Rata-rata   Kriteria 

Kelas eksperimen 1 73  1,69 Tuntas 

Kelas eksperimen 2 67,375  1,69 Tuntas 

Dari hasil perhitungan uji ketuntasan belajar dengan pengujian rata-rata kelas 

eksperimen 1 diperoleh  =  dan  , yaitu . 

Karena  , maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 1 

telah mencapai ketuntasan belajar, yaitu mencapai nilai minimal 61. 

Dari hasil perhitungan uji ketuntasan belajar dengan pengujian rata-rata kelas 

eksperimen 2 diperoleh  =  dan  , yaitu . 

Karena  , maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 2 

telah mencapai ketuntasan belajar, yaitu mencapai nilai minimal 61 

Dari hasil penelitian diperoleh hasil rata-rata nilai hasil evaluasi kelas 

eksperimen 1 dengan menggunakan media video dalam pendekatan kontekstual 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 73, sedangkan untuk kelas eksperimen 2 dengan 

menggunakan multimedia interaktif dalam pendekatan kontekstual diperoleh nilai 

rata-rata sebesar 67,375. Hal ini berarti kedua media pembelajaran dalam 
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pendekatan kontekstual tersebut telah memenuhi salah satu syarat agar 

pembelajaran bisa dikatakan efektif dalam penelitian ini. 

4.1.3.2 Analisis Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Analisis hasil observasi aktivitas siswa dimaksudkan untuk mengetahui 

ketercapaian salah satu indikator keefektifan pembelajaran Kriteria keefektifan 

yang digunakan adalah apabila aktivitas siswa berkategori baik atau sangat baik 

dengan persentase lebih dari 70%.  

Berdasarkan observasi aktivitas siswa pada kelas eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.7. Analisis Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Pertemuan 

ke 

Presentase Aktivitas Siswa 

Kelas Eksperimen 1 

Presentase Aktivitas Siswa 

Kelas Eksperimen 2 

1  (Baik)  (Baik) 

2  (Baik)  (Baik) 

3  (Baik)  (Baik) 

4  (Baik)  (Baik) 

5  (Baik)  (Baik) 

6  (Baik)  (Baik) 

Rata-rata 71,13% (Baik)  (Baik) 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, diperoleh rata-rata aktivitas siswa pada 

kelas eksperimen 1 adalah 71,13% yang berkategori baik serta pada kelas 
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eksperimen 2 adalah 70,23% yang berkategori baik. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa, salah satu kriteria keefektifan pembelajaran dalam penelitian ini sudah 

terpenuhi yaitu aktivitas siswa lebih dari 70% dan berkategori baik.  

4.1.3.3 Uji Perbedaan Dua Rata-rata Data Akhir 

Uji perbedaan rata-rata dimaksudkan untuk mengetahui pembelajaran dengan 

perlakuan manakah yang lebih efektif. Hipotesis yang akan diujikan adalah 

sebagai berikut. 

  

  

Keterangan: 

 rata-rata hasil tes matematika materi kubus dan balok pada kelompok 

siswa yang menggunakan media video dalam pembelajaran 

 rata-rata hasil tes matematika materi kubus dan balok pada kelompok 

siswa yang menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t pihak kanan. 

Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika :  dengan taraf 

kepercayaan 5%. 

Setelah dilakukan analisis dan pengujian perbedaan rata-rata diperoleh hasil 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.8. Hasil Uji Perbedaan Rata-rata 

Variabel Rata-rata
 

thitung ttabel Keterangan  

Kelas eksperimen 1  

   

Kelas eksperimen 2  

Hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung =  sedangkan ttabel yaitu 

t(0,95,68) = 1,67 diperoleh  yaitu . Dengan kriteria H0 

diterima jika  maka secara statistik, hipotesis nol kita tolak. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas eksperimen 1 lebih dari rata-rata 

nilai tes evaluasi kelas eksperimen 2.  

Pembelajaran dengan menggunakan perlakuan A dikatakan lebih efektif dari 

pembelajaran dengan menggunakan perlakuan B jika rata-rata tes akhir pada kelas 

A lebih dari rata-rata tes akhir pada kelas B. Berdasarkan kriteria keefektifan 

tersebut, dapat dikatakan bahwa pembelajaran pada kelas eksperimen 1 yang 

menggunakan media video dengan pendekatan kontekstual lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran pada kelas eksperimen 2 yang menggunakan 

multimedia interaktif dengan pendekatan kontekstual. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran 

menggunakan media pembelajaran video kelas eksperimen 1 dan menggunakan 

media pembelajaran multimedia interaktif kelas eksperimen 2 telah mencapai 

KKM atau mencapai nilai minimal 61. Berdasarkan analisis lembar observasi 

aktivitas siswa diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata aktivitas siswa pada kelas 
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eksperimen 1 dan eksperimen 2 telah melampui 70% dan berkategori baik. Jadi 

kedua kriteria keefektifan pembelajaran dalam penelitian ini telah terpenuhi pada 

kelas eksperimen 1 yang menggunakan media video dengan pendekatan 

kontekstual dan kelas eksperimen 2 yang menggunakan multimedia interaktif 

dengan pendekatan kontekstual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

media video dan penggunaan multimedia interaktif dengan pendekatan 

kontekstual efektif digunakan untuk materi kubus dan balok pada kelas VIII SMP 

Negeri 3 Kedu. 

Pada pembelajaran menggunakan media video dan multimedia interaktif 

tersebut, siswa diberi kesempatan untuk dapat berdiskusi dan berpendapat dengan 

teman-teman lainya dalam situasi yang terbuka dan dapat memicu siswa untuk 

meningkatkan ketrampilan komunikasi. Penggunaan mediapun tidak sebatas 

penayangan atau pemaparan media di depan kelas, namun ada kalanya kelas lebih 

hidup saat guru menggabungkan media dan interaksi antara guru dan siswa serta 

antara media dan siswa. Septiana (2007) menyatakan bahwa: “penggunaan media 

dengan digabungkan dengan interaksi antara guru dan siswa, dapat meningkatkan 

kemungkinan siswa ingat untuk jangka waktu yang lebih lama”. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media video dalam 

pendekatan kontekstual efektif pada pembelajaran matematika pokok bahasan 

kubus dan balok karena terdapat kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik siswa. 

Adanya kegitan fisik siswa ini mengakibatkan siswa mengalami pengalaman 

belajarnya sendiri sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi dan dapat 

lebih cepat menemukan pemecahan dari suatu permasalahan.  
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Dalam penggunaan media video dalam pembelajaran kontekstual, siswa 

dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar sehingga terdapat tanggung jawab 

dalam kelompok yang membuat siswa sungguh-sungguh dalam memahami dan 

menyelesaikan permasalahan. Apabila salah satu anggota dalam kelompok 

mempunyai kesulitan untuk memahami suatu materi, anggota kelompok lainnya 

bias membantunya sehingga terjadi transfer belajar antar siswa. 

Dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, siswa 

lebih memahami konsep materi yang dipelajari karena dikaitkannya materi yang 

sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Media video juga dapat 

membantu siswa memvisualisasikan objek-objek geometri yang abstrak sehingga 

lebih memahami konsep materi yang dipelajari. 

Berdasarkan perhitungan analisis data tes evaluasi, pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan multimedia interaktif dalam pendekatan kontekstual efektif 

pada pembelajaran matematika pokok bahasan kubus dan balok karena siswa 

tertarik dengan animasi yang terdapat dalam multimedia interaktif tersebut. 

Adanya ketertarikan siswa terhadap media tersebut mengakibatkan siswa 

termotivasi untuk belajar.  

Dalam penggunaan multimedia interaktif guru mengajukan pertanyaan-

pertanyaan dalam lembar kerja siswa (LKS) yang akan menuntun siswa 

memperoleh pengetahuannya sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual 

menggunakan multimedia interaktif ini, dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil 

beranggotakan 4-5 siswa. Dalam kelompok-kelompok belajar ini juga terdapat 
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transfer belajar antar siswa. Siswa dapat lebih mudah memahami materi dan dapat 

lebih cepat menemukan pemecahan dari permasalahan karena objek-objek yang 

abstrak dapat divisualisasikan dengan menggunakan multimedia interaktif. 

Berdasarkan perhitungan dalam pengujian ketuntasan belajar, analisis 

keaktifan siswa dan pengujian perbedaan rata-rata nilai tes evaluasi dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media video dalam pendekatan kontekstual lebih 

efektif dibandingkan penggunaan multimedia interaktif dalam pendekatan 

kontekstual. Hal ini disebabkan bahwa pada kelas eksperimen 1 yang 

menggunakan media video dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

lebih banyak melibatakan siswa dan menjadikan siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata persentase aktivitas siswa 

yang lebih besar daripada aktivitas siswa pada kelas eksperimen 2. Dalam 

pembelajaran pada kelas eksperimen 1 diberikan beberapa aktivtas praktikum 

misalnya membuat origami dari kertas, yang melibatkan siswa sehingga siswa 

lebih tertarik dan mendapat pengalaman belajar sendiri.  Dalam eksperimen 2 

menggunakan multimedia interaktif, siswa hanya diberikan pengalaman belajar 

dengan menggunakan multimedia interaktif berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

akan dijawab secara interaktif oleh siswa. 

Dalam pembelajaran pada kelas eksperimen 1 yang menggunakan media 

video dengan pendekatan kontekstual, aktivitas guru dan pengelolaan kelas oleh 

guru lebih baik dibandingkan pada kelas eksperimen 2 yang menggunakan 

multimedia interaktif. Pada kelas eksperimen 1 menggunakan media video dalam 

pembelajaran, lebih banyak dilakukan kegiatan yang merupakan indikator 
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komponen pendekatan kontekstual. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rata-rata 

pengelolaan kelas oleh guru pada kelas eksperimen 1 yang lebih baik 

dibandingkan dengan rata-rata pengelolaan kelas oleh guru pada kelas eksperimen 

2 yang menggunakan multimedia interaktif dalam pendekatan kontekstual. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

1) Pada pembelajaran yang menggunakan media video dengan pendekatan 

kontekstual, rata-rata aktivitas siswa berkategori baik, kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran berkategori baik dan telah mencapai 

ketuntasan belajar sehingga dapat dikatakan pembelajaran menggunakan 

media video efektif untuk materi kubus dan balok pada siswa kelas VIII SMP 

N 3 Kedu. 

2)  Pada pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif dengan 

pendekatan kontekstual, rata-rata aktivitas siswa berkategori baik, 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran berkategori baik dan telah 

mencapai ketuntasan belajar sehingga dapat dikatakan pembelajaran 

menggunakan multimedia interaktif efektif untuk materi kubus dan balok 

efektif pada siswa kelas VIII SMP N 3 Kedu. 

3) Rata-rata hasil tes matematika pada kelompok media video lebih baik 

daripada hasil tes matematika pada kelompok multimedia interaktif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa penggunaan media video lebih efektif dibandingkan 

penggunaan multimedia interaktif untuk materi kubus dan balok pada siswa 

kelas VIII SMP N 3 Kedu  
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5.2 Saran 

1) Dalam proses pembelajaran menggunakan media video maupun multimedia 

interaktif perlu adanya persiapan yang matang yaitu dalam mempersiapkan 

segala peralatan pendukung pembelajaran sebaik mungkin, memperbaiki 

setiap kekurangan sehingga pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal.  

2) Guru matematika sebaiknya dapat terus mengembangkan media video 

maupun multimedia interaktif dan menerapkan pada materi pokok lain yang 

membutuhkan visualisasi seperti bidang geometri seperti bangun datar, 

bangun ruang sisi lengkung, dimensi tiga dan lain-lain. 

3) Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini, 

terutama penelitian tentang pengembangan media. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 1 

MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO 

No Nama Kode 

1 Ahmad Tomi EKS1-1 

2 Anggi Mutiarini EKS1-2 

3 Ardhi Riyanto EKS1-3 

4 Binhaerozi Dwi Arrosid EKS1-4 

5 Dita Multafiah EKS1-5 

6 Duwi Pujiarti EKS1-6 

7 Eri Wahyu Elfiansyah EKS1-7 

8 Faisal Maulana Rizqi EKS1-8 

9 Fajar Aji Santoso EKS1-9 

10 Fiqni Manzilatul Khasanah EKS1-10 

11 Fitri Afua EKS1-11 

12 Fitri Kurnia Lestari EKS1-12 

13 Hendra Ferdiyanto EKS1-13 

14 Humam Khoeru Najib EKS1-14 

15 Indah Ratna Granawati EKS1-15 

16 Iwan Sufyanto EKS1-16 

17 Lutvia Meisanti EKS1-17 

18 M. Masikhun EKS1-18 

19 Mat Riyanto EKS1-19 

20 Mayang Ayu Lestari EKS1-20 

21 Merika Nur Usmini EKS1-21 

22 Miftakhul Masrur EKS1-22 

23 Muhamad Mahfud EKS1-23 

24 Muhamad Abdul Wahid EKS1-24 

25 Niya Kurniyati EKS1-25 

26 Rizqi Bibit Setyo EKS1-26 

27 Sahal Maimun EKS1-27 

28 Sri Hidayatul Khasanah EKS1-28 

29 Teguh Nur Wahid EKS1-29 

30 Tri Utami EKS1-30 

31 Ulfi Masruroh EKS1-31 

32 Wahyu Bayu Aji EKS1-32 

33 Yuli Astuti EKS1-33 

34 Yusuf efendi EKS1-34 

35 Zidni Fahma Nadia EKS1-35 

36 Zuliana Masithoh EKS1-36 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS EKSPERIMEN 2 

MENGGUNAKAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 

No Nama Kode 

1 Afin Ariyanti EKS2-1 

2 Ahmad Adi Munajib EKS2-2 

3 Aji Jatmiko EKS2-3 

4 Alfian Sigit Prasetya EKS2-4 

5 Andi EKS2-5 

6 Arif Ibnu Setyo Wibowo EKS2-6 

7 Arum Agung Laksana EKS2-7 

8 Budi Prayoga EKS2-8 

9 Dedi Hermawan EKS2-9 

10 Dwi Retno Muti'ah EKS2-10 

11 Fifia Puspa Dinayu EKS2-11 

12 Hendri Ferdian EKS2-12 

13 Herlina Santi EKS2-13 

14 Indah Cahyati EKS2-14 

15 Irfan Kurnia Aji EKS2-15 

16 Marufauzi EKS2-16 

17 Mu'aniyah EKS2-17 

18 Muchamad Fatichun Niam EKS2-18 

19 Muhamad Arifin EKS2-19 

20 Nikmatu Azimah EKS2-20 

21 Norman Hidayat EKS2-21 

22 Nur Khasanah EKS2-22 

23 Nurussoba EKS2-23 

24 Rajif Rofiul Faton EKS2-24 

25 Ratna Purwanti EKS2-25 

26 Reni Faranti EKS2-26 

27 Rina Melati EKS2-27 

28 Siska Ardiyanti EKS2-28 

29 Siti Arumah EKS2-29 

30 Sugeng Waluyo EKS2-30 

31 Suko Tri Saputro EKS2-31 

32 Tatak Prasetya EKS2-32 

33 Taufik Hidayat EKS2-33 

34 Umi Fauziah EKS2-34 

35 Widi Supriyanto EKS2-35 
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DATA NILAI AWAL KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO 

 

No Kode Nilai 

1 EKS1-1 72 

2 EKS1-2 71 

3 EKS1-3 73 

4 EKS1-4 69 

5 EKS1-5 64 

6 EKS1-6 64 

7 EKS1-7 71 

8 EKS1-8 71 

9 EKS1-9 70 

10 EKS1-10 68 

11 EKS1-11 70 

12 EKS1-12 78 

13 EKS1-13 61 

14 EKS1-14 77 

15 EKS1-15 80 

16 EKS1-16 69 

17 EKS1-17 86 

18 EKS1-18 73 

19 EKS1-19 78 

20 EKS1-20 69 

21 EKS1-21 79 

22 EKS1-22 80 

23 EKS1-23 63 

24 EKS1-24 67 

25 EKS1-25 65 

26 EKS1-26 63 

27 EKS1-27 73 

28 EKS1-28 76 

29 EKS1-29 77 

30 EKS1-30 62 

31 EKS1-31 79 

32 EKS1-32 83 

33 EKS1-33 78 

34 EKS1-34 68 

35 EKS1-35 86 

36 EKS1-36 73 
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DATA NILAI AWAL KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA 

INTERAKTIF 

No Kode Nilai 

1 EKS2-1 63 

2 EKS2-2 67 

3 EKS2-3 76 

4 EKS2-4 71 

5 EKS2-5 71 

6 EKS2-6 71 

7 EKS2-7 77 

8 EKS2-8 61 

9 EKS2-9 79 

10 EKS2-10 83 

11 EKS2-11 82 

12 EKS2-12 68 

13 EKS2-13 87 

14 EKS2-14 61 

15 EKS2-15 61 

16 EKS2-16 87 

17 EKS2-17 89 

18 EKS2-18 92 

19 EKS2-19 72 

20 EKS2-20 67 

21 EKS2-21 66 

22 EKS2-22 73 

23 EKS2-23 83 

24 EKS2-24 62 

25 EKS2-25 81 

26 EKS2-26 77 

27 EKS2-27 78 

28 EKS2-28 72 

29 EKS2-29 73 

30 EKS2-30 61 

31 EKS2-31 61 

32 EKS2-32 63 

33 EKS2-33 61 

34 EKS2-34 78 

35 EKS2-35 81 
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UJI NORMALITAS DATA KONDISI AWAL 

KELAS MEDIA VIDEO 

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Taraf signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan adalah  

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika  

Rumus yang digunakan  

 

 

Deskripsi Data 

Nilai tertinggi : 86 

Nilai terendah : 61 

Rentang  : 25 

Banyak kelas : 7 

Panjang kelas : 4 

Rata-rata  : 72,5 

Varians  : 46,171 

Simpangan baku : 6,79 

N   : 36 
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Perhitungan Daftar distribusi frekuensi 

1. Rentang  

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 86 - 61 

 = 25 

2. Banyaknya kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3) log 35 

 = 1 + 5,136 

  

3. Panjang kelas interval 

 

Daftar Distribusi Frekuensi 

Kelas interval       

61-64 6 62,5 375 -10,00 100,00 600,00 

65-68 4 66,5 266 -6,00 36,00 144,00 

69-72 9 70,5 634,5 -2,00 4,00 36,00 

73-76 5 74,5 372,5 2,00 4,00 20,00 

77-80 9 78,5 706,5 6,00 36,00 324,00 

81-84 1 82,5 82,5 10,00 100,00 100,00 

85-88 2 86,5 173 14,00 196,00 392,00 

Jumlah 
36 

 

2610 

  

1616,00 
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Sedangkan tabel frekuensi diharapkan dari pengamatan adalah sebagai berikut: 

Batas kelas  Luas  
Luas 

interval 
   

60,5 -1,77 0,4616 

    64,5 -1,18 0,381 0,0806 2,9016 6 3,30855 

68,5 -0,59 0,2224 0,1586 5,7096 4 0,51190 

72,5 0,00 0 0,2224 8,0064 9 0,12331 

76,5 0,59 0,2224 0,2224 8,0064 5 1,12890 

80,5 1,18 0,381 0,1586 5,7096 9 1,89623 

84,5 1,77 0,4616 0,0806 2,9016 1 1,24624 

88,5 2,35 0,4906 0,029 1,044 2 0,87542 

Jumlah 
9,091 

 

Pengambilan keputusan 

Untuk  dengan dk = 7 – 3 = 3 diperoleh  

Dari perhitungan diperoleh harga  

 

 

 

 

 

    9,091  9,49 

Karena  maka dapat disimpulkan H0 

diterima atau berdistribusi normal. 

 

Daerah 

penerimaan H0 



82 
 

 

 

UJI NORMALITAS DATA KONDISI AWAL 

KELAS MULTIMEDIA INTERAKTIF 

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Taraf signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan adalah  

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika  

Rumus yang digunakan  

 

 

Deskripsi Data 

Nilai tertinggi : 92 

Nilai terendah : 61 

Rentang  : 31 

Banyak kelas : 7 

Panjang kelas : 5 

Rata-rata  : 74 

Varians  : 79,12 

Simpangan baku : 8,89 

N   : 35 
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Perhitungan Daftar distribusi frekuensi 

1. Rentang  

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 92 - 61 

 = 31 

2. Banyaknya kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3) log 35 

 = 1 + 5,1 

  

3. Panjang kelas interval 

 

Daftar Distribusi Frekuensi 

Kelas interval       

61-65 9 63 567 -11 121 1089 

66-70 4 68 272 -6 36 144 

71-75 7 73 511 -1 1 7 

76-80 6 78 468 4 16 96 

81-85 5 83 415 9 81 405 

86-90 3 88 264 14 196 588 

91-95 1 93 93 19 361 361 

Jumlah 35 

 

2590 

  

2690 
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Sedangkan tabel frekuensi diharapkan dari pengamatan adalah sebagai berikut: 

Batas kelas  Luas  
Luas 

interval 
   

60,5 -1,52 0,4345 

    65,5 -0,96 0,3215 0,11 3,96 9 6,44 

70,5 -0,39 0,1517 0,17 5,94 4 0,64 

75,5 0,17 0,0675 0,22 7,67 7 0,06 

80,5 0,73 0,2673 0,20 6,99 6 0,14 

85,5 1,29 0,4015 0,13 4,70 5 0,02 

90,5 1,86 0,4685 0,07 2,35 3 0,18 

95,5 2,42 0,4922 0,02 0,83 1 0,04 

Jumlah 7,51 

 

Pengambilan keputusan 

Untuk  dengan dk = 7 – 3 = 3 diperoleh  

Dari perhitungan diperoleh harga  

 

 

 

 

 

    7,51  9,49 

Karena  maka dapat disimpulkan H0 

diterima atau berdistribusi normal. 

Daerah 

penerimaan H0 
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UJI HOMOGENITAS NILAI AWAL 

KELAS EKSPERIMEN 1 DAN EKSPERIMEN 2 

 

1. Hipoteis yang diajukan  

H0 :  

H1 :  

 

2. Taraf signifikan 

Taraf signfikan yang digunakan adalah  

 

3. Kriteria pengujian 

H0 ditolak jika  

 

 

 

 

 

 

4. Rumus yang digunakan 

a. 
1

)1(2

i

ii

n

sn
s

 

b.  

c.  

 

5. Pengambilan keputusan 

Dari data nilai awal diperoleh  

n1 : 36 

n2 : 35 

1log 2

inSB

22 log110ln ii SnB

Daerah 

penerimaan H0 
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  : 46,17 

 : 79,12 

 

Harga-harga yang perlu untuk uji homogenitas dengan uji Bartlet 

Sampel dk     

1 35 0,0286 46,17 1,664 58,253 

2 34 0,0294 79,12 1,898 64,541 

Jumlah 
69 0,058 

  

122,794 

Varians gabungan dari 2 sampel tersebut adalah 

 

Maka  

 

 

 

Sehingga  

 

Untuk  dengan dk = 2 – 1 = 1 diperoleh  

Dari perhitungan diperoleh harga  

 

 

 

 

 

   2,478   3,81 

 

Karena  maka dapat disimpulkan H0 

diterima atau mempunyai varians populasi yang homogen. 

Daerah 

penerimaan H0 
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UJI KESAMAAN RATA-RATA DATA AWAL 

KELAS EKSPERIMEN 1 DAN EKSPERIMEN 2 

Pengujian Hipotesis 

1. Hipotesis 

 (tidak ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua 

kelompok) 

 (ada perbedaan rata-rata nilai awal dari kedua kelompok) 

2. Taraf signifikasi 

Taraf signifikasi yang digunakan adalah  

3. Kriteria pengujian 

H0 diterima jika  

4. Rumus yang digunakan 

 

5. Pengambilan keputusan 

Dari hasil penelitian diperoleh 
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Dengan  dan  diperoleh  atau   

 

Jadi H0 diterima karena  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Jenis Sekolah  : SMP Alokasi waktu : 2 x 40 menit 

Mata Pelajaran : Matematika Jumlah soal : 20 soal 

Kurikulum : KTSP Kelas / semester : VIII / 2 

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

No. Kompetensi Dasar 
Materi 

pokok 
Indikator soal 

Nomor 

soal 

Bentuk 

soal 

1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

kubus, balok, prisma dan 

limas serta bagian-

bagiannya 

Unsur-unsur kubus 

 

Disajikan beberapa sifat-sifat suatu 

bangun ruang sisi datar, siswa dapat 

menentukan nama bangun ruang yang 

dimaksud 

1 

 

Pilihan 

ganda 

Unsur-unsur kubus  

 

Disajikan salah satu unsur kubus, siswa 

dapat menentukan salah satu unsur 

lainnya 

2, 5 Pilihan 

ganda 

Uraian Disajikan panjang salah satu unsur 

sebuah kubus, siswa dapat menentukan 

panjang unsur lainnya 

16 Uraian 

  Unsur-unsur balok Disajikan salah satu unsur balok, siswa 

dapat menentukan salah satu unsur 

lainnya 

3,4, 6 Pilihan 

ganda 

L
am

p
iran

 9
 

8
9
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Unsur-unsur balok Disajikan pertanyaan tentang banyak 

persegi panjang yang kongruen dalam 

sebuah balok 

4 Pilihan 

ganda 

Unsur-unsur balok Disajikan ukuran panjang unsur-unsur 

balok, siswa dapat menentukan panjang 

kawat untuk membuat kerangkanya 

15 Pilihan 

ganda 

2 Membuat jaring-jaring 

kubus, balok, prisma dan 

limas 

Jaring-jaring 

kubus 

Disajikan beberapa gambar, siswa 

dapat menentukan manakah yang 

merupakan jarring-jaring kubus 

7 Pilihan 

ganda 

3 Menghitung luas 

permukaan dan volume 

kubus, balok, prisma dan 

limas 

Luas permukaan 

kubus 

Disajikan salah satu unsur sebuah 

kubus, siswa dapat menentukan luas 

permukaan kubus tersebut. 

8, 9 Pilihan 

ganda 

Volume kubus Disajikanp panjang salah satu unsur 

kubus, sisiwa dapat menentukan 

volume kubus 

10, 14 Pilihan 

ganda 

  Volume kubus Disajikan volum suatu kubus, siswa 

dapat menentukan panjang dalah satu 

unsurnya 

17 Uraian 

Volume kubus Disajikan suatu gambar kerangka kubus 

yang telah ditentukan panjangnya, 

siswa dapat menentukan salah satu 

unsur dan volume kubus tersebut 

19 Uraian 

Volume balok Disajikan unsur-unsur suatu balok, 11 Pilihan 

9
0
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siswa dapat menentukan volumenya  

20 

ganda 

Uraian 

Luas permukaan 

balok 

Disajikan unsur-unsur suatu balok, 

siswa dapat menentukan luas 

permukaannya 

12 

 

18 

Pilihan 

ganda 

Uraian 

Luas permukaan 

balok 

Disajikan luas permukaan dan unsur-

unsur suatu balok, siswa dapat 

menentukan unsur yang lain 

13 Pilihan 

ganda 

 

9
1
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SOAL EVALUASI KUBUS DAN BALOK 

SMP KELAS VIII 

1. Aku adalah sebuah bangun 

ruang yang memiliki 6 buah sisi 

dan 8 buah titik sudut. Selain itu, 

aku memiliki 12 rusuk yang 

berukuran sama panjang. Aku 

adalah ....  

a. kubus  c. prisma segitiga  

b. balok  d. limas segitiga 

 

2. Banyak titik sudut bangun kubus 

adalah …. 

a. 2  c. 6 

b. 4  d. 8 

3.  
Dari gambar balok 

ABCD.EFGH di atas, diagonal 

ruang ditunjukkan oleh ....  

a. HC  

b. ACGE  

c. DF  

d. BCEH 

 

4. Jumlah persegi panjang yang 

kongruen dalam sebuah balok 

adalah paling banyak…. 

a. 1 pasang 

b. 2 pasang 

c. 3 pasang 

d. 4 pasang 

 

5. Sebuah kubus PQRS.TUVW 

memiliki panjang rusuk 13 cm. 

Panjang diagonal bidang kubus 

tersebut adalah .... 

a.  cm 

b. 2  cm 

c. 13  cm 

d. 12  cm 

6. Perhatikan gambar berikut 

 
Balok ABCD.EFGH memiliki 

panjang diagonal bidang 18 cm. 

Jika tinggi balok tersebut 14 cm 

maka luas bidang diagonal 

BDHF adalah .... 

c. 525 cm
2
  c. 225 cm

2
 

d. 252 cm
2
  d. 255 cm

2
 

 

7. Berikut ini yang bukan 

merupakan jaring-jaring kubus 

adalah .... 

a.   

b. .  
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c.  

d.   
 

8. Sebuah kubus memiliki panjang 

rusuk 12 cm. Luas permukaan 

kubus tersebut adalah … 

a. 144 cm
2
  c. 1728 cm

2
 

b. 864 cm
2  

d. 1872 cm
2
 

 

9. Diketahui sebuah kubus dari 

bahan triplek memiliki panjang 

rusuk 30 cm. Berapakah luas 

triplek minimal yang dibutuhkan 

untuk membuat kubus tersebut? 

a. 5400 m
2
  c. 5,4 m

2
 

b. 540 m
2
  d. 0,54 m

2
 

 

10. Sebuah kubus memiliki diagonal 

bidang 8  cm. Volume kubus 

tersebut adalah ... 

a. 480 cm
3
  c. 512 cm

3
 

b. 363 cm
3
  d. 64 cm

3
 

11. Sebuah balok memiliki panjang 

10 cm, lebar 15 cm dan tinggi 20 

cm. Volume balok tersebut 

adalah … 

a. 3000 cm
2
  c. 2000 cm

2
 

b. 2500 cm
2
  d. 1500 cm

2
 

 

12. Sebuah ruangan berbentuk balok 

akan dicat dindingnya tanpa 

mengecat langit-langit dan 

lantai. Jika ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi ruangan 

tersebut adalah 5 m, 4 m, dan 3 

m maka luas dinding yang dicat 

adalah .... 

a. 24 m
2
  c. 54 m

2
 

b. 30 m
2
  d. 94 m

2
 

 

13. Luas permukaan balok yang 

memiliki ukuran panjang 8 cm 

dan lebar 11 cm adalah 632 cm
2
. 

Tinggi balok tersebut adalah ....  

a. 9 cm  c. 11 cm 

b. 10 cm  d. 12 cm 

 

14. Sebuah bak mandi berbentuk 

kubus memiliki panjang rusuk 

1,4 m. Banyak air yang 

dibutuhkan untuk mengisi bak 

mandi tersebut hingga setengah 

penuh adalah … 

a.  2,744 m
3
  c. 1,732 m

3
 

b. 1,372 m
3
  d. 2,477 m

3
 

 

15. Sebuah kerangka balok memiliki 

ukuran panjang 10 cm, lebar 8 

cm, dan tinggi 9 cm. Jika 

kerangka balok tersebut terbuat 

dari seutas kawat, banyaknya 

kawat minimal yang dibutuhkan 

untuk membuat kerangka 

tersebut adalah .... 

a. 108 cm   c. 24 cm  

b. 72 cm   d. 27 cm 

 

 

Uraian 

16.  
Berdasarkan gambar diatas 

a. Sebutkan rusuk-rusuknya 

b. Sebutkan salah satu 

diagonal ruang dan 

bidang diagonalnya 

c. Hitunglah panjang QS. 

d. Berapakah luas bidang 

QSWU. 
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17. Sebuah kubus memiliki luas 

permukaan 864 cm
2
. Berapa 

cm panjang rusuk kubus 

tersebut? 

 

18. Sebuah balok yang terbuat 

dari bahan karton memiliki 

ukuran panjang 15 cm, lebar 

10 cm, dan tinggi 20 cm. 

tentukan banyaknya karton 

minimal yang dibutuhkan 

untuk membuat balok 

tersebut. 

 

19. Gambar di bawah adalah 

kerangka kubus yang terbuat 

dari kawat. Jika kawat minimal 

yang dibutuhkan untuk 

membuat kerangka tersebut 

adalah 48 cm, tentukan 

 
a. panjang rusuk kubus 

tersebut, 

b. volume kubus tersebut 

 

 

 

 

20. Diketahui tempat air 

berukuran panjang 60 cm, 

lebar 50 cm, dan tinggi 100 

cm berisi air penuh. Air 

tersebut akan dikurangi 

dengan cara melubangi 

tempat tersebut, pada bagian 

bawahnya hingga air yang 

keluar ditampung penuh 

dalam tempat lain yang 

berukuran (40 × 30 × 20) cm. 

Setelah itu pancuran air dari 

tempat pertama di tutup. 

a. Berapa cm
3
 volume 

tempat air kedua. 

b. Berapa cm tinggi 

permukaan air pada 

tempat pertama setelah 

pengurangan. 



95 
 

 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba 

Pilihan Ganda 

1. A. kubus 

2. D. 8 titik sudut 

3. C. Diagonal ruangnya adalah DF 

4. C. 3 pasang 

5. C.  cm 

 

 

 

 

 

Panjang diagonal bidang kubus RU 

tersebut adalah : 

 

 

 

 

 

 

6.  B. 252 cm
2
 

 

Diketahui BD = 18 cm, BF = 14 

cm. 

Luas bidang diagonal BDHF 

adalah 

 

 

 

 

7. D.  

 

Bukan merupakan jaring-jaring 

kubus 

 

8. B. 864 cm
2
 

Diketahui panjang rusuk kubus 12 

cm 

Luas permukaan kubus adalah 

 

 

 

 

9. D. 0,54 m
2
 

Diketahui panjang rusuk 30 cm 

Banyak triplek minimal yang 

dibutuhkan untuk membuat kubus 

triplek adalah 

 

 

 

 

 

V W 

U T 

S R 

P Q 
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10. C. 512 cm
3
 

Diketahui diagonal bidang kubus 

 cm. 

Ditanyakan volum kubus. 

Jawab: 

Diagonal bidang  

 Diagonal bidang  

 Diagonal bidang  

 

 

Volume kubus    

 

 

 

11. A. 3000 cm
2
 

Diketahui panjang balok 10 cm, 

lebar 15 cm dan tinggi 20 cm 

Volume balok tersebut adalah 

 

 

 

 

12. C. 54 m
2
 

Diketahui panjang ruangan 5 m, 

lebar 4 m dan tinggi 3 cm. 

Luas dinding berbentuk balok yang 

akan dicat tanpa menecat lantai 

dan langit-langitnya adalah 

 

 

 

 

 

 

13. D. 12 cm 

Diketahui luas permukaan balok 

632 cm
2
, panjang balok 8 cm dan 

lebar 11 cm. 

Ditanyakan tinggi balok. 

Jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. B. 1,372 m
3
 

Diketahui panjang rusuk kubus 1,4 

m 

Ditanyakan volume kubus 

setengah penuh. 

Jawab. 

Volume  kubus adalah 
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15.  Diketahui panjang balok 10 cm, 

lebar 8 cm dan tinggi 9 cm. 

Panjang kawat minimal untuk 

membuat kerangka balok tersebut 

adalah 

 

 

 

 

 

Uraian 

No Langkah yang dinilai Skor 

16 

 

a. Menyebutkan rusuk-rusuknya yaitu PQ, QR, RS, PS, PT, QU, 

RV, SW, TU, UV, VW dan TW 

b. Diagonal ruangnya adalah PV, QW, RT dan SU 

c. Panjang QS adalah 

 

 

 

 

 

 

Jadi panjang QS adalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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d. Luas bidang QSWU adalah 

 

 

 

Jadi luas bidang QSWU adalah  

 

 

 

 

3 

Total Skor 10 

17 Panjang rusuk kubus adalah 

 

 

 

 

Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 12 cm 

 

5 

 

 

4 

1 

Total Skor 10 

18 Banyak karton minimal yang dibutuhkan untuk membuat balok ( ) 

adalah  

 

                                                                                            l 

 

 

 

 

Jadi karton minimal yang dibutuhkan untuk membuat balok 

tersebut adalah  

 

 

 

 

5 

 

 

4 

1 

Total Skor 10 

19 a. Panjang kawat untuk membuat kerangka 48 cm 

 

 

 

 

 

 

 

r 

p 

t 
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Panjang kawat untuk membuat kerangka = jumlah panjang 

semua rusuk kubus 

Jumlah panjang semua rusuk kubus  

Banyak rusuk kubus = 12 buah rusuk 

Jadi panjang rusuk kubus adalah 

 

b. Volume kubus tersebut adalah  

 

 

 

Jadi volum kubus tersebut adalah 64 cm
2
 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 

1 

Total skor 10 

20. Tempat air pertama 

 

 

dilubangi 

 

 

 

 

 

 

Tempat air kedua 

                                                     dikurangi 

 

Tempat air pertama setelah dikurangi 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t1 

l1 

P1 

t1 

l1 

P1 

P2 

 

t2 

 l2 

 
P2 

 

t2 

 l2 

 

t1 

l1 

P1 
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a. Volume tempat air kedua 

  

 

 

Jadi volum tempat air kedua adalah  

b. Volume tempat air pertama :   

 

 

 

Jadi volume tempat air pertama adalah  

Misalkan volume air setelah pengurangan adalah , maka 

 

 

 

Jadi volume air setelah dikurangi adalah  

Volume air setelah dikurangi adalah volum  dengan panjang 

dan lebar tetap tetapi tingginya yang berbeda. 

 

 

 

 

 

Jadi tinggi air pada tempat pertama setelah penguarangan 

adalah 92 cm 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

Total skor 15 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJICOBA SOAL EVALUASI 

 

No Nama Kode 

1 Agus M. UC-1 

2 Aknida Sofiani UC-2 

3 Alfi Makrufan UC-3 

4 Alif Mualifah UC-4 

5 Angga Yudha Pratama UC-5 

7 Diyah Novitasari UC-7 

8 Dwi Susilo Atmoko UC-8 

9 Eka Winarni UC-9 

10 Fatah Andy UC-10 

12 Feri Fauzi UC-12 

13 Fesdi Astuti UC-13 

14 Hani S. UC-14 

15 Imam E. UC-15 

16 Iman Sukron UC-16 

17 Irawan A.C. UC-17 

19 Monica A. UC-19 

20 M. Bidin N. UC-20 

21 Nur Faidah UC-22 

23 Ratna Indah C. UC-23 

24 Rizqi Ibnu R. UC-24 

25 Safiil Anam UC-25 

26 Safilia Een Ineriyani UC-26 

27 Sariyono UC-27 

28 Siti Nurjanah UC-28 

29 Susilo Wardani UC-29 

30 Susi Yanti UC-30 

31 Tri Umul Anisah UC-31 

32 Vicky S.A. UC-32 

33 Wahyu Utomo UC-33 

34 Zuniya G. UC-34 

35 Zzakiyatur Rahma Danti UC-35 
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DAFTAR NILAI TES UJICOBA SOAL EVALUASI 

 

No Kode Nilai 

1 UC-1 65 

2 UC-2 77 

3 UC-3 70 

4 UC-4 73 

5 UC-5 53 

7 UC-7 72 

8 UC-8 75 

9 UC-9 70 

10 UC-10 65 

12 UC-12 63 

13 UC-13 70 

14 UC-14 63 

15 UC-15 53 

16 UC-16 60 

17 UC-17 57 

19 UC-19 53 

20 UC-20 58 

21 UC-22 75 

23 UC-23 23 

24 UC-24 72 

25 UC-25 65 

26 UC-26 50 

27 UC-27 87 

28 UC-28 42 

29 UC-29 65 

30 UC-30 78 

31 UC-31 63 

32 UC-32 48 

33 UC-33 65 

34 UC-34 63 

35 UC-35 65 
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ANALISIS HASIL SOAL UJI COBA BENTUK PILIHAN GANDA 

No Kode 
No soal Total 

(Y) 
Y

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 UC24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 144 

2 UC9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 12 144 

3 UC3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 121 

4 UC12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 121 

5 UC30 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 121 

6 UC8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 11 121 

7 UC7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 121 

8 UC10 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 100 

9 UC14 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 10 100 

10 UC19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10 100 

11 UC25 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 100 

12 UC33 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 10 100 

13 UC13 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 81 

14 UC15 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 81 

15 UC20 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 81 

16 UC27 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 81 

17 UC1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 64 

18 UC5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 64 

19 UC29 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 64 

20 UC32 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7 49 

21 UC34 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 49 

22 UC35 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 49 

23 UC2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7 49 

24 UC17 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6 36 

25 UC16 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 25 

L
am

p
iran

 1
4

 
1
0
3
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26 UC31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 25 

27 UC4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 16 

28 UC26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 16 

29 UC22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 16 

30 UC28 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 9 

31 UC23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 

 U
ji

 V
al

id
it

as
  26 23 20 12 5 19 26 24 4 29 25 3 1 8 26 251 2261 

 676 529 400 144 25 361 676 576 16 841 625 9 1 64 676 

 229 208 187 114 51 182 234 217 37 238 222 26 11 87 232 

 0,579 0,574 0,604 0,399 0,330 0,667 0,736 0,625 0,159 0,150 0,571 0,07 0,189 0,586 0,673 

 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 

Kriteria Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Tidak Valid Tidak Tidak Valid Valid 

                 

U
ji

 R
el

ia
b
il

it
as

 

Rata-rata 8,097 

 16,181 

 0,84 0,74 0,65 0,39 0,16 0,61 0,84 0,77 0,13 0,94 0,81 0,10 0,03 0,26 0,84 

 0,16 0,26 0,35 0,61 0,84 0,39 0,16 0,23 0,87 0,06 0,19 0,90 0,97 0,74 0,16 

 0,14 0,19 0,23 0,24 0,14 0,24 0,14 0,17 0,11 0,06 0,16 0,09 0,03 0,19 0,14 

  0,922 

 0,355 

Krtiteria Reliabel 

                 

T
in

g
k
at

 

K
es

u
k
ar

an
 

Menjawab 

benar 
26 23 20 12 5 19 26 24 4 29 25 3 1 8 26 

Jumlah 

siswa 
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

TK 0,839 0,742 0,645 0,387 0,161 0,6129 0,839 0,774 0,129 0,935 0,8065 0,097 0,032 0,258 0,839 

Kriteria mudah mudah sedang sedang sukar sedang mudah mudah sukar mudah mudah sukar sukar sukar mudah 

                 

1
0
4
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D
ay

a 
P

em
b
ed

a 

 0 0 1 2 5 0 0 0 6 0 0 7 7 2 0 

 5 5 6 7 8 5 5 5 7 1 5 7 8 8 5 

WL - WH 5 5 5 5 3 5 5 5 1 1 5 0 1 6 5 

 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0,6 0,0 0,1 0,8 0,6 

Kriteria 

 

Baik 

Sekali Baik 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali Baik 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali Jelek Jelek 

Baik 

Sekali Jelek Jelek 

Baik 

Sekali 

Baik 

Sekali 

 5 

Kriteria 
Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Tidak 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Tidak 

Signi-

fikan 

Tidak 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Tidak 

Signi-

fikan 

Tidak 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

Signi-

fikan 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
0
5
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SOAL BENTUK PILIHAN GANDA YANG DIPAKAI 

 

No Validitas Daya Pembeda Tingkat 

Kesukaran 

Reliabilitas Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak valid 

Tidak valid 

Valid 

Tidak valid 

Tidak valid 

Valid 

Valid 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

Signifikan 

Tidak Signifikan 

Tidak Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Mudah 

Mudah 

Sedang 

Sedang 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Mudah 

Sukar 

Mudah 

Mudah 

Sukar 

Sukar 

Sukar 

Mudah 

 

(Reliabel) 

Dipakai 

Dipakai 

Dipakai 

Dipakai 

Tidak dipakai 

Dipakai 

Dipakai 

Dipakai 

Tidak dipakai 

Tidak dipakai 

Dipakai 

Tidak dipakai 

Tidak dipakai 

Dipakai 

Dipakai 
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ANALISIS HASIL SOAL UJI COBA BENTUK URAIAN 

 

No Kode 
Nomor Soal Total 

(Y) 
 

16 17 18 19 20 

1 UC27 8 10 9 9 7 43 1849 

2 UC22 7 9 9 9 7 41 1681 

3 UC4 6 9 9 9 7 40 1600 

4 UC2 7 9 9 9 5 39 1521 

5 UC30 8 9 9 9 1 36 1296 

6 UC8 7 10 7 5 5 34 1156 

7 UC31 8 10 2 10 3 33 1089 

8 UC13 8 8 2 10 5 33 1089 

9 UC35 8 10 2 10 2 32 1024 

10 UC7 8 10 2 10 2 32 1024 

11 UC16 7 10 2 10 2 31 961 

12 UC24 8 10 2 9 2 31 961 

13 UC29 7 10 2 10 2 31 961 

14 UC1 7 8 2 9 5 31 961 

15 UC34 6 9 2 9 5 31 961 

16 UC9 7 8 2 8 5 30 900 

17 UC3 7 5 2 9 7 30 900 

18 UC33 7 10 2 10 0 29 841 

19 UC10 7 10 2 10 0 29 841 

20 UC25 7 8 2 6 6 29 841 

21 UC14 7 5 2 9 5 28 784 

22 UC17 7 4 2 8 7 28 784 

23 UC12 6 4 2 10 5 27 729 

24 UC20 7 4 2 8 5 26 676 

25 UC26 7 4 2 8 5 26 676 

26 UC5 6 4 2 7 5 24 576 

27 UC15 6 4 1 7 5 23 529 

28 UC19 7 5 2 3 5 22 484 

29 UC28 7 4 2 8 1 22 484 

30 UC32 7 4 2 7 2 22 484 

31 UC27 5 2 2 2 1 12 144 

 U
ji

 

V
al

id
it

as
  217 226 101 257 124 925 28807 

 1535 1868 551 2251 642 

 6546 7133 3390 7893 3845 

 0,5111 0,7554 0,7273 0,589 0,3455 
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 0,355 

Kriteria Valid Valid Valid Valid 
Tidak 

Valid 

       

U
ji

 R
el

ia
b
il

it
as

  0,5161 7,1093 7,1592 3,8835 4,7097 

 23,378 

 38,909 

 0,499 

 0,355 

Kriteria Reliabel 

      

T
in

g
k
at

 

K
es

u
k
ar

an
 Mean 7 7.2903 3.2581 8.2903 4 

Skor max. 10 10 10 10 15 

TK 0.7 0.729 0.3258 0.829 0.2667 

Kriteria Sedang Mudah Sedang Mudah Sukar 

      

D
ay

a 
P

em
b

ed
a 

 8 8 8 8 8 

 7,5 9,5 6,375 9,375 4,25 

 6,5 3,875 1,875 6,25 3,625 

 4 2 91,875 1,875 45,5 

 4 4,875 0,875 39,5 25,875 

 2,6458 16,054 3,4966 3,6356 0,5536 

 1,761 1,761 1,761 1,761 1,761 

Kriteria Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan 
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SOAL BENTUK URAIAN YANG DIPAKAI 

 

No Validitas Daya 

Pembeda 

Tingkat 

Kesukaran 

Reliabilitas Keterangan 

16 

17 

18 

19 

20 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

Mudah 

Sukar 

 

(Reliabel) 

Dipakai 

Dipakai 

Dipakai 

Dipakai 

Tidak dipakai 
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CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS TIAP BUTIR SOAL 

(PILIHAN GANDA DAN URAIAN) 

 

Rumus yang digunakan yaitu rumus korelasi Product Moment 

 

Keterangan : 

 : skor item yang dihitung validitasnya 

 : skor total dari tiap peserta tes 

 : banyaknya peserta tes 

Kriteria 

Jika  maka soal tersebut valid. Dalam hal lain soal tidak valid. Dengan 

 menggunakan taraf signifikan 5% 

Perhitungan 

Berikut perhitungan validitas untuk butir soal nomor 16, untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama. 

No Kode 
Soal 16 

 

Jumlah Skor 

Uraian  
   

1 UC24 8 43 64 1849 344 

2 UC7 8 42 64 1764 336 

3 UC8 7 41 49 1681 287 

4 UC12 7 41 49 1681 287 

5 UC30 6 40 36 1600 240 

6 UC3 8 38 64 1444 304 

7 UC9 8 38 64 1444 304 

8 UC10 8 37 64 1369 296 

9 UC14 7 36 49 1296 252 

10 UC19 7 36 49 1296 252 

11 UC25 8 36 64 1296 288 

12 UC33 7 36 49 1296 252 

13 UC13 7 36 49 1296 252 

14 UC15 8 35 64 1225 280 

15 UC20 7 34 49 1156 238 

16 UC27 7 32 49 1024 224 
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17 UC1 7 32 49 1024 224 

18 UC5 6 31 36 961 186 

19 UC29 7 30 49 900 210 

20 UC32 7 30 49 900 210 

21 UC34 7 29 49 841 203 

22 UC35 7 28 49 784 196 

23 UC2 6 27 36 729 162 

24 UC17 7 26 49 676 182 

25 UC16 7 26 49 676 182 

26 UC31 6 24 36 576 144 

27 UC4 6 23 36 529 138 

28 UC26 7 22 49 484 154 

29 UC28 7 22 49 484 154 

30 UC22 7 22 49 484 154 

31 UC23 5 12 25 144 60 

Jumlah 217 985 1535 32909 6995 

 

 

 

Dengan  dan taraf signifikasi  diperoleh . 

Karena  maka dapat disimpulkan bahwa butir 

soal nomor 16 valid. 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL BENTUK PILIHAN GANDA 

 

Rumus yang digunakan adalah rumus KR-20, yaitu 

 

Keterangan : 

 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

 : jumlah hasil perkalian antara  dan  

 : proporsi siswa yang menjawab benar 

 : proporsi siswa yang menjawab salah 

 : varians  

n : banyaknya butir soal 

 

Kriteria 

Instrumen dikatakan reliabel jika  
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Perhitungan 

Berikut perhitungan reliabilitas untuk soal pilihan ganda 

No Kode 
Nomor Soal Jumlah 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 UC1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 0,009 

2 UC2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7 1,203 

3 UC3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 15,235 

4 UC4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 16,784 

5 UC5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 0,009 

6 UC7 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 8,429 

7 UC8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 11 8,429 

8 UC9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 12 15,235 

9 UC10 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 3,622 

10 UC12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 8,429 

11 UC13 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 0,816 

12 UC14 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 10 3,622 

13 UC15 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 0,816 

14 UC16 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 9,590 

15 UC17 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6 4,396 

16 UC19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10 3,622 

17 UC20 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 0,816 

18 UC22 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 16,784 

19 UC23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 37,171 

20 UC24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 12 15,235 

21 UC25 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 10 3,622 

22 UC26 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 16,784 

23 UC27 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 9 0,816 

24 UC28 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 25,977 

25 UC29 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 8 0,009 

26 UC30 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11 8,429 

1
1
3
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27 UC31 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5 9,590 

28 UC32 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7 1,203 

29 UC33 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 10 3,622 

30 UC34 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 1,203 

31 UC35 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 7 1,203 

Jumlah 251 242,71 

 8,097  

 0,84 0,74 0,65 0,39 0,16 0,61 0,84 0,77 0,13 0,94 0,81 0,10 0,03 0,26 0,84  

 0,16 0,26 0,35 0,61 0,84 0,39 0,16 0,23 0,87 0,06 0,19 0,90 0,97 0,74 0,16  

 0,14 0,19 0,23 0,24 0,14 0,24 0,14 0,17 0,11 0,06 0,16 0,09 0,03 0,19 0,14  2,25 

 

Perhitungan 

1. Menghitung rata-rata 

 

Keterangan  

 : rata-rata skor total 

  : jumlah skor total 

 : jumlah peserta 

Perhitungan 

 

2. Menghitung varians ( ) 

 

3. Menghitung proporsi subyek menjawab benar  

Contoh untuk soal nomor 1 

 

4. Menghitung proporsi jawaban salah  

Contoh untuk soal nomor 1 

 

5. Menghitung nilai  dan  diperoleh  
 

6. Dengan menggunakan rumus KR-20, 

 

 

Dengan  dengan  diperoleh  

Karena  maka dapat disimpulkan bahwa soal evaluasi berbentuk pilihan ganda tersebut reliabel.

1
1
4
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL BENTUK URAIAN 

 

Rumus yang digunakan adalah rumus alpha, yaitu 

 

Keterangan : 

 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

 : jumlah varians skor tiap butir 

 : varians total 

n : banyaknya butir soal 

 

Kriteria 

Instrumen dikatakan reliabel jika  

 

Perhitungan  

Berikut merupakan perhitungan reliabilitas. 

1. Rumus varians butir soal, yaitu 

 

Keterangan 

 : jumlah butir soal 

 : jumlah kuadrat butir soal 

 : banyak peserta tes 

Perhitungan, 
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2. Rumus varians total 

 

Keterangan 

 : jumlah skor soal 

 : jumlah kuadrat skor soal 

 : banyak peserta tes 

Perhitungan 

 

 

3. Perhitungan koefisien reliabilitas 

 

 

Dengan  dengan  diperoleh  

Karena  maka dapat disimpulkan bahwa soal 

evaluasi berbentuk uraian tersebut reliabel. 
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CONTOH PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL  

BENTUK PILIHAN GANDA 

 

Rumus yang digunakan adalah 

 

Keterangan: 

 : indeks kesukaran 

 : banyaknya siswa yang menjawab benar 

 : jumlah seluruh peserta tes  

Kriteria 

 Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

 Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

 Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah 

Perhitungan 

Berikut ini adalah contoh perhitungan taraf kesukaran soal nomor 1, untuk butir 

soal yang lainnya dihitung dengan cara yang sama. 

 

Banyak siswa yang menjawab benar ada 26 siswa 

Jumlah siswa adalah 31 siswa. 

Maka tingkat kesukaran  

 

Diperoleh  maka untuk butir soal nomor 1 dikategorikan sebagai butir 

soal mudah. 
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CONTOH PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN BUTIR SOAL  

BENTUK URAIAN 

 

Rumus yang digunakan adalah 

 

Dimana,  

 

 

Kriteria 

 Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

 Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

 Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

 

Perhitungan 

Berikut ini adalah contoh perhitungan taraf kesukaran soal nomor 16, untuk butir 

soal yang lainnya dihitung dengan cara yang sama. 

 

Skor maksimal nomor  

Jumlah siswa adalah 31 siswa. 

 

Maka tingkat kesukaran 

 

Diperoleh  maka untuk butir soal nomor 16 dikategorikan sebagai 

butir soal sedang. 
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CONTOH PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

BENTUK PILIHAN GANDA 

Rumus yang digunakan adalah 

 

Keterangan 

 : daya beda 

 : jumlah peserta tes yang gagal dari kelompok atas 

 : jumlah peserta tes yang gagal dari kelompok atas 

  :  

 : banyak peserta tes 

Kriteria 

 Jika Dp≥0,40 maka memiliki daya beda baik sekali 

Jika 0,30≤Dp≤0,39 maka memiliki daya beda baik 

Jika 0,20≤Dp≤0,29 maka memiliki daya beda cukup baik 

Jika Dp≤0,19 maka memiliki daya beda jelek 

 Kriteria yang digunakan adalah instrumen dikatakan mempunyai daya 

pembeda soal yang signifikan jika harga tabel signifikasi 

daya pembeda 

Perhitungan 

Contoh hasil perhitungan daya pembeda soal. 

Lampiran 23 



120 
 

 

Berikut ini adalah contoh perhiungan daya pembeda soal untuk nomor 1, untuk 

butir soal pilihan ganda yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Dengan N = 31 maka diperoleh  

 

Skor Tinggi Skor Rendah 

1 0 

1 0 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 0 

1 0 

  

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 

 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh  termasuk dalam kategori memiliki 

daya beda yang baik sekali. 

Butir pilihan ganda dalam soal evaluasi memiliki jumlah pilihan 4 dan jumlah WL 

atau WH=8 maka akan diperoleh harga tabel signifikansi daya pembeda adalah 5 

Karena  harga tabel signifikansi daya pembeda (5)  maka 

dapat disimpulkan soal nomor 1 tersebut mempunyai daya pembeda yang 

signifikan. 
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CONTOH PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

BENTUK URAIAN 

Rumus yang digunakan adalah 

 

Keterangan 

  : daya beda 

 : rata-rata dari kelompok atas 

 : rata-rata dari kelompok bawah 

 : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 

 : jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

 :  

 : banyak peserta tes 

Kriteria 

Kriteria yang digunakan adalah instrumen dikatakan mempunyai daya pembeda 

soal yang signifikan jika . 

Perhitungan 

Contoh hasil perhitungan daya pembeda soal. 

Berikut ini adalah contoh perhiungan daya pembeda soal untuk nomor 16, untuk 

butir soal uraian yang lain dihitung dengan cara yang sama. 

Dengan N = 31 maka diperoleh  

Lampiran 24 
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Skor Tinggi Skor Rendah     

8 7 0.5 0.5 0.25 0.25 

7 7 0.5 0.5 0.25 0.25 

6 6 -0.5 -0.5 0.25 0.25 

7 6 -0.5 -0.5 0.25 0.25 

8 7 -1.5 0.5 2.25 0.25 

7 7 0.5 0.5 0.25 0.25 

8 7 0.5 0.5 0.25 0.25 

8 5 0.5 -1.5 0.25 2.25 

      

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh 

 

Dengan  dengan  

diperoleh .  

Karena  maka dapat disimpulkan soal nomor 16 

tersebut mempunyai daya pembeda yang signifikan. 
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Silabus  

 

Jenjang  : SMP  dan MTs 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas : VIII  

Semester  : 2 

Standar Kompetensi : GEOMETRI DAN PENGUKURAN  

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

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator Penilaian Aloksi 

Waktu 

(menit) 

Sumber / 

Bahan / 

Alat 
 

Teknik 
Bentuk Contoh 

 

5.1. Mengidenti

fi-kasi 

sifat-sifat 

kubus, 

balok, 

prisma dan 

limas serta 

bagian-

bagiannya. 

 

 

 

 Mengenal  

unsur-

unsur 

kubus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru menyebutkan 

benda-benda dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berbentuk kubus 

kemudian mengajak 

siswa mendiskusikan 

definisi dan unsur-

unsur kubus dengan 

menggunakan model 

kubus yang tersedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyebutkan 

unsur-unsur 

kubus: titik 

sudut, rusuk-

rusuk, bidang 

sisi, diagonal 

bidang, 

diagonal ruang, 

bidang 

diagonal, 

tinggi.  

 

 

 

 Tugas 

indivi-

du. 

 Tugas 

kelom-

pok 

 

  Uraian 

sing-

kat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan kubus 

ABCD.EFGH. 

Jika panjang rusuknya 

adalah 2 cm, 

a. Tentukan sisi-sisi 

kubus 

b. Tentukan panjang 

diagonal sisi kubus 

c. Tentukan panjang 

diagonal ruang kubus 

 

1 × 40  

   menit. 

 

Sumber: 

 Buku paket 

(Buku 

Matematika 

SMP dan MTs 

,“Mudah Belajar 

Matemtika“ 

Untuk Kelas 

VIII Semester 2 

 Buku referensi    

lain. 

 Model Kubus 

 LKS 

 

 

A B 

C D 

E F 

G H 

L
am

p
iran

 2
5

 
1
2
3
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 Mengenal  

unsur-

unsur 

balok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guru menyebutkan 

benda-benda dalam 

kehidupan sehari-hari 

yang berbentuk balok 

kemudian mengajak 

siswa mendiskusikan 

definisi dan unsur-

unsur balok dengan 

menggunakan model 

kubus yang tersedia 

 

 

 

 

 

 

 

 Menyebutkan 

unsur-unsur 

balok: titik 

sudut, rusuk-

rusuk, bidang 

sisi, diagonal 

bidang, 

diagonal ruang, 

bidang 

diagonal, 

tinggi.  

 

 

 

 Tugas 

indivi-

du. 

 Tugas 

kelom-

pok 

 

  Uraian 

sing-

kat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan kubus 

ABCD.EFGH. 

Jika AB = 4 cm, BF= 3 cm 

dan BC = 2 cm, 

a. Tentukan sisi-sisi 

balok yang kongruen. 

b. Tentukan panjang 

diagonal sisi ABCD 

 

1 × 40  

   menit. 

 

Sumber: 

 Buku paket 

(Buku 

Matematika 

SMP dan MTs 

,“Mudah Belajar 

Matemtika“ 

Untuk Kelas 

VIII Semester 2 

 Buku referensi    

lain. 

 Model Balok 

 LKS 

5.2. Membuat 

jaring-

jaring 

kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas. 

 

 Jaring-

jaring 

kubus. 

 Merancang jaring-

jaring kubus. 

 Menunjukkan 

jaring-jaring 

kubus. 

 Tugas 

indivi-

du. 

 Tugas 

kelom-

pok 

  Uraian 

sing-

kat. 

1. Buatlah gambar jaring-

jaring kubus yang 

panjang rusuknya 5 

satuan. 

 

 1 × 40  

   menit. 

Sumber: 

 Buku paket 

(Buku 

Matematika 

SMP dan MTs 

,“Mudah Belajar 

Matemtika“ 

Untuk Kelas 

VIII Semester 2 

 Buku referensi 

lain 

 Video atau 

multimedia 

interaktif jaring-

jaring kubus  

 LKS 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

A B 

C 
D 

E F 

G H 

1
2
4
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 Jaring-

jaring 

kubus. 

 Merancang jaring-

jaring kubus. 

 Menunjukkan 

jaring-jaring 

balok. 

 Tugas 

indivi-

du. 

 Tugas 

kelom-

pok 

  Uraian 

sing-

kat. 

1. Selidikilah apakah 

gambar (a) dan (b) 

termasuk jarring-jaring 

balok? 

a.  
 

 

 

 

 

 

 

b.  
 

 1 × 40  

   menit. 

Sumber: 

 Buku paket 

(Buku 

Matematika 

SMP dan MTs 

,“Mudah Belajar 

Matemtika“ 

Untuk Kelas 

VIII Semester 2 

 Buku referensi 

lain 

 Video atau 

multimedia 

interaktif jaring-

jaring balok 

 LKS 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

 

5.3. Menghitun

g luas 

permukaan 

dan volume 

kubus, 

balok, 

prisma dan 

limas. 

 

 

 Menghitun

g luas 

permukaa

n (sisi) 

kubus dan 

balok. 

 

 

 Menurunkan rumus 

luas permukaan 

kubus dan balok. 

 

 Menggunakan rumus 

untuk menghitung 

luas permukaan 

kubus dan balok. 

 

 

 

 Menggunakan 

rumus untuk 

menghitung 

luas 

permukaan 

kubus dan 

balok. 

 

 

 

 

 Tugas 

indivi-

du. 

 Tugas 

kelom-

pok 

 

  Uraian 

sing-

kat. 

 

1. Diketahui sebuah kubus 

dari bahan triplek 

memiliki panjang rusuk 

30 cm. Berapakah luas 

triplek yang dibutuhkan 

untuk membuat kubus 

tersebut? 

 

2 × 40  

   menit. 

 

Sumber: 

 Buku paket 

(Buku 

Matematika 

SMP dan MTs 

,“Mudah Belajar 

Matemtika“ 

Untuk Kelas 

VIII Semester 2 

 Buku referensi 

lain 

 Video atau 

multimedia 

interaktif luas 

permukaan 

1
2
5
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kubus dan balok 

 LKS 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

  

 Menemuk

an dan 

menghitun

g volume 

kubus dan 

balok. 

 

 

 

 

 

 

 Mencari rumus 

volume kubus dan 

balok. 

 

 Menggunakan rumus 

untuk menghitung 

volume kubus dan 

balok. 

 

 

 Menggunakan 

rumus untuk 

menghitung 

volume kubus 

dan balok. 

 

 

 Tugas 

indivi-

du. 

 Tugas 

kelom-

pok 

 

  Uraian 

sing-

kat. 

 

1. Sebuah akuarium 

berbentuk balok 

memiliki ukuran panjang 

74 cm dan tinggi 42 cm. 

Jika volume air di dalam 

akuarium tersebut adalah 

31.080 cm3, tentukan 

lebar akuarium tersebut! 

 

2 × 40  

 menit. 

Sumber: 

 Buku paket 

(Buku 

Matematika 

SMP dan MTs 

,“Mudah Belajar 

Matemtika“ 

Untuk Kelas 

VIII Semester 2 

 Buku referensi 

lain 

 Video atau 

multimedia 

interaktif volum 

kubus dan balok 

 LKS 

Alat: 

 Laptop 

 LCD 

 

      Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran              Peneliti 

 

    Asmawati, S.Pd.             M.I. Mufhid Ibrahim 

                  NIM. 4101407008 

 

1
2
6
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO PERTEMUAN 1) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta 

bagian-bagiannya 

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

Indikator                  :  1. Mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan sifat-sifatnya 

2. Membuat jaring-jaring kubus 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan sifat-sifatnya 

2. Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus 

B. Materi Pembelajaran     

1. Unsur-Unsur Kubus 

 

Menurut Agus (2008:184),unsur-unsur kubus meliputi 

(7) Sisi kubus 

Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari gambar kubus 

ABCD.EFGH diatas terlihat bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya 

berbentuk persegi, yaitu ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi atas), ABFE (sisi depan), 

CDHG (sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan ADHE (sisi samping kanan). 

 

Lampiran 26 
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(8) Rusuk 

Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat 

seperti kerangka yang menyusun kubus. Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas 

terlihat bahwa kubus ABCD.EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, 

EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. 

(9) Titik Sudut 

Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Dari gambar kubus 

ABCD.EFGH diatas terlihat kubus ABCD. EFGH memiliki 8 buah titik sudut, yaitu 

titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(10) Diagonal bidang 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terdapat garis AF yang 

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi/bidang. Ruas 

garis tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang. Diagonal bidang yang lain adalah 

BE,BG,CF,CH,DG,D dan AH. 

(11) Diagonal ruang 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terdapat ruas garis HB yang 

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Ruas 

garis tersebut disebut diagonal ruang. Diagonal ruang yang lain adalah AG, CE dan 

DF.  

(12) Bidang diagonal 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terlihat dua buah diagonal bidang pada 

kubus ABCD. EFGH yaitu AC dan EG. Ternyata, diagonal bidang AC dan EG 

beserta dua rusuk kubus yang sejajar, yaitu AE dan CG membentuk suatu bidang di 

dalam ruang kubus bidang ACGE pada kubus ABCD. Bidang ACGE disebut sebagai 

bidang diagonal. 

2. Sifat-Sifat Kubus 

Menurut Agus (2008:186) kubus ABCD.EFGH diatas, memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut.  

(1) Semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi ABCD, EFGH, 

ABFE dan seterusnya memiliki bentuk persegi dan me miliki luas yang sama.  

(2) Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuk-rusuk kubus AB, BC, CD, 

dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang.  

(3) Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Dari 

gambar kubus ABCD.EFGH diatas terlihat ruas garis BG dan CF tersebut 
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merupakan diagonal bidang kubus ABCD.EFGH yang memiliki ukuran sama 

panjang.  

(4) Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Dari gambar 

kubus ABCD.EFGH diatas, terdapat dua diagonal ruang, yaitu HB dan DF yang 

keduanya berukuran sama panjang.  

(5) Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegipanjang. Pada 

bidang diagonal ACGE dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terlihat dengan 

jelas bahwa bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegipanjang. 

3. Jaring-Jaring Kubus 

Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring kubus antara lain 

  

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa dengan cara: 
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o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR sebelumnya dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru meminta siswa untuk menyebutkan benda-benda di sekitar yang berbentuk 

kubus dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kubus melalui tanya jawab 

b. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

d. Guru membagikan LKS 1 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

e. Guru membagikan sebuah model kubus terhadap setiap kelompok  

f. Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsurnya dengan 

menggunakan model kubus secara berkelompok dan mengisikan jawabannya 

pada LKS 1. 

g. Guru menyajikan video life mengenai kubus khususnya jaring-jaringnya. 

h. Siswa diminta untuk berdiskusi menyimpulkan bagaimana jaring-jaring kubus 

yang terbentuk pada tayangan video dan menggambarkannya pada LKS 1. 

 Elaborasi 

a. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

b. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

a. Guru memberi LTS 1 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

b. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

c. Guru membahas soal pada LTS apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 
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b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 183-192 

2. LCD dan laptop 

3. Video life kubus, skenario terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 1 (lampiran 1) 

5. LTS 1 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

7. Model kubus  

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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Ingat kembali konsep persegi dan dalil phytagoras!  
Panjang diagonal persegi dapat dicari menggunakan teorema 

phytagoras. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A,B dan 

sisi miring C dapat dituliskan : 

C =  

 
 
 

 

 

 

 

I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Petunjuk : 

Perhatikan gambar kubus berikut ini dan isilah titik-

titik dengan jawaban yang tepat! 

No Unsur Nama Banyak 

1 Rusuk AB,....... 
 

.... 

2 Sisi/bidang ABCD, .... 
 

.... 

3 Titik sudut A,..... 
 

.... 

4 Diagonal sisi AF, .... 
 

.... 

5 Diagonal 

Ruang 

AG, .... .... 

6 Bidang 

diagonal 

ACGE, .... .... 

 Berapakah panjang diagonal sisi kubus 

jika diketahui panjang rusuk AB 

adalah 5 satuan? ... 

 Berapakah panjang diagonal ruangnya? ... 

 Berbentuk apakah bidang diagonal kubus dan berapakah 

luasnya? ... 

 

A B 

C D 

F 
E 

H G 

Tujuan   :  Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan 
mampu menunjukkan jaring-jaring kubus. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Lampiran 1 
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III. Petunjuk : 

Gambarlah jaring-jaring kubus berdasarkan tayangan 

video yang telah kalian saksikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

IV. Simpulan 

Unsur-unsur kubus adalah 
1. Rusuk yang berjumlah .... 

2. Sisi atau bidang yang berjumlah .... 

3. Titik sudut yang berjumlah .... 

4. Diagonal sisi yang berjumlah .... 

5. Diagonal  ruang yang berjumlah .... 

6. Bidang diagonal yang berjumlah .... 
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Lampiran 2. 

LTS 1 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Dari kubus KLMN.OPQR pada gambar berikut, sebutkan 

a. Sisi-sisinya  d. Diagonal-diagonal sisinya 

b. Rusuk-rusuk  e. Diagonal-diagonal ruangnya 

c. Titik-titik sudutnya f. Bidang-bidang diagonalnya 

 

 

2. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di samping. Jika 

persegi bernomor 3 sebagai alas kubus, persegi nomor 

berapakah yang menjadi tutupnya? 

 

 

 

 

3. Sebuah kubus PQRS.TUVW memiliki panjang rusuk 7 cm. Tentukanlah 

a. luas bidang PQRS 

b. panjang diagonal bidang SQ  

c. panjang diagonal ruang WQ 

d. luas bidang diagonal SQUW 

 

 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah 

1.  Sebuah kubus PQRS.TUVW memiliki panjang rusuk 7 cm. Tentukan 

a. luas bidang PQRS 

b. panjang diagonal bidang SQ 

c. panjang diagonal ruang WQ 

d. luas bidang diagonal SQUW 

 

2. Sebuah kubus dengan rusuk s diperkecil sedemikian sehingga menjadi kubus dengan 

rusuk s. Jika panjang diagonal ruang kubus setelah diperkecil adalah 6  cm, 

tentukan panjang rusuk kubus mula-mula! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

SKENARIO VIDEO LIFE  

 

A. Kubus 

 

1. Jaring-jaring Kubus. 

Siswa diminta memperhatikan tayangan yang menunjukan salah satu contoh 

kubus, setelah itu kubus tersebut dibongkar untuk mengetahui bentuk jaring-jaringya. 

Model memperagakan cara membongkar kubus tersebut secara berwarna bertahap. 

Setelah kubus dibongkar seluruhnya, maka akan diketahui bentuk jaring-jaring kubus 

dan siswa diminta mencermati 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO PERTEMUAN 2) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas. 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus luas permukaan kubus 

3. Menghitung luas permukaan kubus 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus luas permukaan kubus 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus 

B. Materi Pembelajaran     

1. Luas Permukaan Kubus 

Menurut Agus (2008:189), untuk mencari luas permukaan kubus, berarti sama 

saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus oleh karena jaring-jaring kubus 

merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen maka:  

Luas permukaan kubus = Luas jaring-jaring kubus  

  = 6 × (s × s)  

  = 6 × s
2
  

  = 6 s
2
  

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

Lampiran 27 
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 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 2 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Guru menampilkan sebuah video life mengenai kubus tentang luas permukaan. 

e. Siswa menyaksikan tayangan yang ditampilkan oleh guru dan mengisi lembar 

kerja siswa berdasarkan video yang ditampilkan. 

f. Siswa diminta untuk menurunkan rumus luas permukaan dengan mengisi 

jawaban pertanyaan yang berupa arahan pada lembar kerja siswa melalui diskusi 

kelompok. 

 Elaborasi 

a. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

b. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

a. Guru memberi LTS 2 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

b. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 
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c. Guru membahas soal pada LTS 2 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 183-192 

2. LCD dan laptop 

3. Video life kubus, skenario terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 2 (lampiran 1) 

5. LTS 2 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan 

yang telah kalian lihat! 

 Video Rubik (Luas Permukaan) 

1. Rubik merupakan salah satu contoh bangun kubus. Terdapat berapakah sisi / 

bidang rubik tersebut? Sebutkan! 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2. Isilah titik-titik dalam tabel berikut ini! 

No Sisi Berwarna Luas (Satuan) 

1 ... ... 

2 ... ... 

3 ... ... 

4 ... ... 

5 ... ... 

6 ... ... 

 Jumlah  

Jadi luas seluruh sisi rubik tersebut adalah ... satuan 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung luas permukaan kubus             
Siswa mampu menurunkan rumus luas permukaan kubus. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali unsur-unsur kubus!  

Unsur-unsur kubus yaitu : 

1. ....    4. .... 

2. ....   5. .... 

3. ....    6. ..... 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh sisi-sisinya. 

Lampiran 1 
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III. Simpulan 

1. Luas permukaan kubus L dengan panjang rusuk r 
dapat kita tuliskan : 

L = banyak sisi kubus x luas tiap sisi 

   = ... x luas ... 

   = ... x ... x ... 

   = ... x ... 
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Lampiran 2 

LTS 2 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah kubus panjang rusuknya 6 cm. Berapakah luas permukaan kubus itu? 

2. Sebuah kubus memiliki diagonal bidang 8 cm. Berapakah luas permukaan kubus 

tersebut? 

3. Diketahui sebuah kubus dari bahan triplek memiliki panjang rusuk 30 cm. Berapakah 

luas triplek minimal yang dibutuhkan untuk membuat kubus tersebut? 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah  

1. Gambar di samping adalah kerangka kubus yang 

terbuat dari kawat. Jika kawat yang dibutuhkan 

sepanjang 48 cm, tentukan  

a. panjang rusuk kubus tersebut 

b. luas permukaan kubus tersebut 

2. Tentukan panjang rusuk kubus yang luas permukaannya 1.014 cm
2
! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

SKENARIO VIDEO LIFE  

 

B. Kubus 

 

2. Luas Permukaan Kubus. 

Model kembali memberikan contoh kubus, yaitu rubik. Narator menjelaskan 

bahwa bentuk sisi-sisi kubus berbentuk persegi karena panjang rusuknya sama. Siswa 

diminta menghitung jumlah sisi-sisnya dengan cara menghitung tiap kotak kecil yang 

ada di sisi rubik tersebut. Siswa mulai menghitung  jumlah sisi berwarna merah, 

kemudian sisi berwarna hijau, dilanjutkan dengan sisi berwarna kuning, sisi berwarna 

orange, sisi berwarna putih, dan yang terahir adalah sisi yang berwarna biru. Jadi luas 

permukaan kubus adalah jumlah luas kubus tiap sisinya.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO PERTEMUAN 3) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas. 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus volum kubus 

4. Menghitung volum kubus 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus volum kubus 

2. Siswa dapat menghitung volum kubus 

B. Materi Pembelajaran     

1. Volume Kubus 

Menurut Agus (2008:190) volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan 

cara mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali sehingga  

Volume kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk  

  = s × s × s  

  = s
3
  

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut.  

 

Dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

Lampiran 28 
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 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 3 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Guru menampilkan sebuah video life kubus tentang volum kubus. 

e. Setiap siswa membuat sebuah model kubus dari kertas lipat seperti yang 

ditampilkan pada video dan digunakan dalam mencari volum kubus. 

f. Siswa melakukan praktikum untuk membuktikan volum kubus dengan 

menggunakan origami kubus dari kertas lipat yang telah dibuat. 

g. Siswa menyaksikan tayangan yang ditampilkan oleh guru dan mengisi lembar 

kerja siswa berdasarkan video yang ditampilkan. 

h. Siswa diminta untuk menurunkan rumus volum kubus dengan mengisi jawaban 

pertanyaan yang berupa arahan pada lembar kerja siswa melalui diskusi 

kelompok. 

 Elaborasi 

a. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

b. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

c. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 
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 Konfirmasi 

a. Guru memberi LTS 3 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

b. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

c. Guru membahas soal pada LTS 3 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

d. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

e. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

f. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 183-192 

2. LCD dan laptop 

3. Video life kubus, skenario terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 3 (lampiran 1) 

5. LTS 3 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan Rumah (lampiran 3) 

7. Kertas lipat 

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan 

yang telah kalian lihat! 

 

 Video Origami dan Kubus Transparan (Volum Kubus) 

1. Berbentuk apakah origami yang kalian buat? ... 

2. Berapakah panjang rusuk kubus transparan jika dihitung menggunakan 

origami yang kalian buat? ... 

3. Berapakah origami yang dapat mengisi kubus transparan tersebut? ... 

4. Jika sebuah origami kubus kita misalkan sebagai 1 satuan volum. Berapakah 

volum kubus transparan tersebut? ... 

5. Jika kita mempunyai kubus transparan dengan panjang rusuk 2 buah origami, 

berapa buah origami yang dapat mengisinya? ... 

 

 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung volum kubus              
Siswa mampu menurunkan rumus volum kubus. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali unsur-unsur kubus!  

Unsur-unsur kubus yaitu : 

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

5. ....   5. .... 

6. ....    6. ..... 

Volum kubus dapat dinyatakan dengan banyaknya kubus satuan yang dapat 

mengisinya. 

Lampiran 1 
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 Volum kubus dengan panjang rusuk 3 satuan adalah ... satuan volum. 

(Keterangan ... = 3
3
) 

 Volum kubus dengan panjang rusuk 2 satuan adalah ... satuan volum. 

(Keterangan ... = ...
3
) 

 Volum kubus dengan panjang rusuk r satuan adalah ... satuan volum. 

III. Simpulan 

2. Volum kubus V dengan panjang rusuk r dapat kita 
tuliskan : 

V = ... x ... x ... 

   = ... 
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Lampiran 2 

LTS 3 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah kubus panjang rusuknya 6 cm. Berapakah volum kubus itu? 

2. Sebuah balok memiliki volume 216 cm
3
, berapakah panjang rusuk kubus tersebut? 

3. Sebuah kubus memiliki diagonal bidang 8 cm. Berapakah volume kubus tersebut? 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah  

1. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 2 m. Kubus tersebut tersusun dari kubus-kubus 

kecil dengan panjang setiap rusuknya 20 cm. Tentukan: 

a. Tentukan volume kubus besar dan kubus kecil 

b. Berapa banyak kubus kecil hingga tersusun kubus besar 

2. Tentukan volume kubus yang luas permukaannya 1.014 cm
2
! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

SKENARIO VIDEO LIFE  

 

A. Kubus 

2. Volume Kubus. 

Model dalam video, memberi contoh membuat origami kubus. Siswa diminta 

mengikuti tiap tahap dalam membuat origami kubus sesuai dengan tayangan dalam 

video. Karena jumlah sisi kubus adalah 6, maka kertas yang dibutuhkan untuk 

membuat origami kubus berjumlah 6 buah. Setelah itu, ditayangkan sebuah kubus 

besar yang transparan. Kemudian, model menghitung panjang rusuk-rusuk kubus 

transparan tersebut dengan cara memasukan orogami kubus pada kubus tramsparan 

dan menghitung berapa jumlah origami yang memenenuhi rusuk kubus transparan. 

Untuk menghitung volume, origami kubus dimasukan ke dalam kubus transparan dan 

menghitung barapa jumlah origami kubus yang dapat memenuhi kubus tramsparan. 

Jumlah origami tersebut merupakan volume dari kubis transparan. Setelah itu, Siswa 

diminta menyimpulkan cara menghitung volume kubus berdasarkan contoh dalam  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO PERTEMUAN 4) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta 

bagian-bagiannya 

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

Indikator                  :  1. Mengidentifikasi unsur-unsur balok dan sifat-sifatnya 

5. Membuat jaring-jaring balok 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur balok dan sifat-sifatnya 

2. Siswa dapat membuat jaring-jaring balok 

B. Materi Pembelajaran     

1. Unsur-Unsur Balok 

 

Menurut Agus (2008:192),unsur-unsur balok meliputi 

(7) Sisi / Bidang 

Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Dari gambar balok 

ABCD.EFGH diatas terlihat bahwa balok ABCD.EFGH memiliki 6 buah sisi 

berbentuk persegipanjang. Keenam sisi tersebut adalah ABCD (sisi bawah), EFGH 

(sisi atas), ABFE (sisi depan), DCGH (sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan 

ADHE (sisi samping kanan). Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi yang 

Lampiran 29 
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berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah 

ABFE dengan DCGH, ABCD dengan EFGH, dan BCGF dengan ADHE. 

(8) Rusuk 

Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH memiliki 12 rusuk. Dari 

gambar balok ABCD.EFGH diatas terlihat rusuk-rusuk balok ABCD. EFGH adalah 

AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD. 

(9) Titik sudut 

Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas, terlihat bahwa balok ABCD.EFGH 

memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H 

(10) Diagonal bidang 

Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas ruas garis AC yang melintang antara 

dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang, yaitu titik sudut A dan titik 

sudut C, dinamakan diagonal bidang balok ABCD.EFGH. 

(11) Diagonal ruang 

Ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C dan E pada balok 

ABCD.EFGH seperti pada gambar balok ABCD.EFGH diatas disebut diagonal ruang 

balok tersebut. Jadi, diagonal ruang terbentuk dari ruas garis yang menghubungkan 

dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun ruang. 

(12) Bidang diagonal 

Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas terlihat dua buah diagonal bidang yang 

sejajar, yaitu diagonal bidang HF dan DB. Kedua diagonal bidang tersebut beserta 

dua rusuk balok yang sejajar, yaitu DH dan BF membentuk sebuah bidang diagonal. 

Bidang BDHF adalah bidang diagonal balok ABCD.EFGH. 

2. Sifat-Sifat Balok 

Menurut Agus (2008:194),sifat-sifat balok meliputi 

(1) Sisi-sisi balok berbentuk persegipanjang. Dari gambar balok ABCD.EFGH 

diatas terdapat sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan seterusnya. Sisi- sisi tersebut 

memiliki bentuk persegipanjang. Dalam balok, minimal memiliki dua pasang 

sisi yang berbentuk persegipanjang.  

(2) Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Rusuk-rusuk gambar 

balok ABCD.EFGH diatas sejajar seperti AB, CD, EF, dan GH memiliki 

ukuran yang sama panjang begitu pula dengan rusuk AE, BF, CG, dan DH 

memiliki ukuran yang sama panjang.  
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(3) Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama 

panjang. Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas terlihat bahwa panjang 

diagonal bidang pada sisi yang berhadapan, yaitu ABCD dengan EFGH, 

ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE memiliki ukuran yang sama 

panjang.  

(4) Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Diagonal 

ruang pada balok ABCD.EFGH, yaitu AG, EC, DF, dan HB memiliki panjang 

yang sama.  

(5) Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegipanjang. Dari 

gambar balok ABCD.EFGH diatas, bidang diagonal balok EDFC memiliki 

bentuk persegi panjang. Begitu pula dengan bidang diagonal lainnya. 

3. Jaring-Jaring Balok 

Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring balok, antara lain: 
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C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari balok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Siswa diminta untuk mengisi LKS secara individu.   

b. Guru meminta siswa untuk menyebutkan benda-benda di sekitar yang berbentuk 

kubus dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kubus melalui tanya jawab 

c. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

d. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

e. Guru membagikan LKS 4 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

f. Guru membagikan sebuah model balok terhadap setiap kelompok  

g. Guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsurnya dengan 

menggunakan model balok secara berkelompok dan mengisikan jawabannya pada 

LKS 4. 

h. Guru menyajikan video life mengenai balok khususnya jaring-jaringnya. 

i. Siswa diminta untuk berdiskusi menyimpulkan bagaimana jaring-jaring balok 

yang terbentuk pada tayangan video dan menggambarkannya pada LKS 4. 
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 Elaborasi 

j. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

k. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

l. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

m. Guru memberi LTS 4 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

n. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

o. Guru membahas soal pada LTS 4 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 192-198 

2. LCD dan laptop 

3. Video life balok, skenario terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 4 (lampiran 1) 

5. LTS 4 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

7. Model balok  

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008
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Ingat kembali konsep persegi panjang dan dalil 

phytagoras!  
Panjang diagonal persegi panjang dapat dicari menggunakan 

teorema phytagoras. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi 

A,B dan sisi miring C dapat dituliskan : 

C =  

 
 
 

 

 

 

I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Petunjuk : 

Perhatikan gambar balok berikut ini dan isilah titik-

titik dengan jawaban yang tepat! 

 

No Unsur Nama Banyak 

1 Rusuk AB,....... 
 

.... 

2 Sisi/bidang ABCD, .... 
 

.... 

3 Titik sudut A,..... 
 

.... 

4 Diagonal sisi AF, .... 
 

.... 

5 Diagonal 

Ruang 

AG, .... .... 

6 Bidang 

diagonal 

ACGE, .... .... 

 

 Berapakah panjang diagonal sisi AF jika diketahui panjang 

AB 8 satuan, panjang BC 6 satuan? ... 

 Berapakah panjang diagonal ruang AG jika panjang CG 5 

satuan? ... 

 Berbentuk apakah bidang diagonal balok dan berapakah 

luasnya? ... 

 

Tujuan   :  Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur balok dan 
mampu menunjukkan jaring-jaringnya. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 4 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Balok 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

A B C 
D 

F E 

H 
G 

Lampiran 1 
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III. Petunjuk : 

Gambarlah jaring-jaring balok berdasarkan tayangan 

video yang telah kalian saksikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

IV. Simpulan 

Unsur-unsur balok adalah 
1. Rusuk yang berjumlah .... 

2. Sisi atau bidang yang berjumlah .... 

3. Titik sudut yang berjumlah .... 

4. Diagonal sisi yang berjumlah .... 

5. Diagonal  ruang yang berjumlah .... 

6. Bidang diagonal yang berjumlah .... 
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Lampiran 2. 

LTS 4 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Berdasarkan gambar balok KLMN.OPQR, sebutkan 

a. Sisi-sisinya  d. Diagonal-diagonal sisinya 

b. Rusuk-rusuknya  e. Diagonal-diagonal ruangnya 

c. Titik-titik sudutnya f. Bidang-bidang diagonalnya 

 

 

2. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. 

Jika kerangka balok tersebut terbuat dari seutas kawat, berapakah banyaknya kawat 

yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut? 

3. Jika pada gambar soal nomor 1 diketahui KL = 8 cm, LM = 6 cm dan MQ = 5 cm, 

tentukan: 

a. Panjang diagonal sisi KM 

b. Panjang diagonal ruang KQ 

4.  

Perhatikan gambar jaring-jaring balok di atas. Jika persegi panjang bernomor 3 

sebagai alas balok, persegi panjang nomor berapakah yang menjadi tutupnya?  
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Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Lampiran 3. 

Pekerjaan Rumah  

1. Buatlah sebuah model balok menggunakan kertas berwarna dengan ukuran sesuka 

kalian. (kelompok) 

2. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. 

Jika kerangka balok tersebut terbuat dari seutas kawat, berapakah banyaknya kawat 

yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut? 

3. Gambar di samping adalah balok ABCD.EFGH beserta ukurannya. Dari gambar 

tersebut, tentukan  

a. panjang diagonal bidang BD dan FH 

b. panjang diagonal ruang HB 

c. luas bidang diagonal DBFH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. 

 

SKENARIO VIDEO LIFE  

B. Balok 

2. Jaring-jaring Balok. 

Balok transparan yang tadi digunakan untuk menghitung volume kubus, 

sekarang digunakan untuk mengetahui bentuk jaring-jaring balok. Balok transparan 

tersebut dibongkar. Model memperagakan cara membongkar balok transparan 

tersebut secara bertahap. Setelah balok dibongkar seluruhnya, maka akan terlihat 

bentuk jaring-jaring balok. Siswa diminta mencermati dan menemukan bentuk jaring-

jarimg balok yang lain. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO PERTEMUAN 5) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus luas permukaan balok 

2. Menghitung luas permukaan balok 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus luas permukaan balok 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok 

B. Materi Pembelajaran     

1. Luas Permukaan Balok 

Menurut Agus (2008:195), cara menghitung luas permukaan balok sama dengan 

cara menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas 

jaring-jaringnya.  

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

(tinggi) seperti pada gambar. Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut 

adalah  

Luas permukaan balok =  luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 +  

luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 +  

luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

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

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

= 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t)  

= 2 ((p × l) + (l × t) + (p × t)  

= 2 (pl+ lt + pt)  

Lampiran 30 
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Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari balok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 5 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Setiap kelompok saling menukarkan model balok yang telah meraka buat di 

rumah kepada kelompok lainnya. 

e. Setiap kelompok diminta untuk mencari luas permukaannya dengan petunjuk-

petunjuk yang ada dalam lembar kerja. 

f. Siswa diminta untuk menurunkan rumus luas permukaan dengan cara mengisi 

jawaban pertanyaan yang berupa arahan pada lembar kerja siswa melalui diskusi 

kelompok. 
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 Elaborasi 

g. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

h. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

i. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

j. Guru memberi LTS 5 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

k. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

l. Guru membahas soal pada LTS 5 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 192-198 

2. Lembar Kerja Siswa 5 (lampiran 1) 

3. LTS 5 (lampiran 2) 

4. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

5. Model balok  

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008
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I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

II. Lakukanlah percobaan sesuai dengan petunjuk di bawah ini! 

1. Ukurlah panjang, lebar dan tinggi balok yang telah kalian peroleh. 

2. Bukalah balok yang telah kalian peroleh menjadi sebuah jarring-jaring balok! 

3. Berilah nomor pada setiap persegi panjang yang menyusun jarring-jaring balok. 

4. Terdapat berapa pasang persegi panjang yang kongruen? …. 

5. Ukurlah luas setiap persegi panjang yang membentuk jaring-jaring balok tersebut 

dan kemudian isilah tabel di bawah ini. 

No Persegi Panjang 

 Nomor 

Sisi-sisi (cm) Luas (cm2) Keterangan 

1 1 p = … , l = … ... p = … balok 

 l = …balok 

L = … x ... 

2 2 p = … , l = … ... p = … balok 

 l = …balok 

L = … x ... 

3 3 p = … , l = … ... p = … balok 

 l = …balok 

L = … x ... 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung luas permukaan                            
Siswa mampu menurunkan rumus luas permukaan balok. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 5 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Balok 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali unsur-unsur balok!  

Unsur-unsur balok yaitu : 

1. ....    4. .... 

2. ....   5. .... 

3. ....    6. ..... 

Lampiran 1 
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Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan balok L 
yang memiliki panjang p, lebar l dan tinggi t adalah jumlah 
luas setiap sisinya yang dapat dituliskan: 

L = (…x…) + (…x…) +(…x…) +(…x…) +(…x…) +(…x…) 

 = 2 x (… x …) + 2 x (… x …) + 2 x (… x …) 

 =2 x [(… x …) + (… x …) + (… x …)] 
 

4 4 p = … , l = … ... p = … balok 

 l = …balok 

L = … x ... 

5 5 p = … , l = … ... p = … balok 

 l = …balok 

L = … x ... 

6 6 p = … , l = … ... p = … balok 

 l = …balok 

L = … x ... 

  Jumlah …   
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Lampiran 2. 

LTS 5 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah balok memiliki panjang 6 cm, lebar 2 cm dan tinggi 5 cm. Tentukanlah luas 

permukaannya! 

2. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm
2
. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, berapa cm tinggi balok tersebut. 

3. Putri akan membuat kado untuk diberikan pada temannya. Kado yang akan dibuatnya 

berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 15 cm dan tinggi 12 cm. Dia 

hanya memiliki kertas pembungkus 0,2 m
2
. Apakah kertas tersebut cukup untuk 

membungkusnya? Jelaskan jawabanmu. 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah 

1.  Perhatikan gambar berikut 

 

Dari gambar tersebut, tentukan luas permukaan balok tersebut 

2. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm2. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, berapa cm tinggi balok tersebut 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO PERTEMUAN 6) 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus volum balok 

2. Menghitung volum balok 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus luas permukaan balok 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok 

B. Materi Pembelajaran     

1. Volume Balok 

Menurut Agus (2008:196), proses penurunan rumus balok memiliki cara yang 

sama seperti pada kubus. volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. 

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

Lampiran 31 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari balok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 4 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Guru menampilkan sebuah video life mengenai balok khususnya tentang volum 

balok. 

e. Peserta didik menyaksikan tayangan yang ditampilkan oleh guru dan mengisi 

lembar kerja siswa berdasarkan video yang ditampilkan. 

f. Setiap siswa menggunakan model kubus yang telah dibuat pada pertemuan 

sebelumnya untuk menghitung volum balok. 

g. Siswa diminta untuk berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya menurunkan 

rumus volum balok dengan cara mengisi jawaban pertanyaan yang berupa arahan 

pada lembar kerja siswa. 

 Elaborasi 

h. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

i. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

j. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

k. Guru memberi latihan soal (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

l. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

m. Guru membahas soal pada LTS apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 
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3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 192-198 

2. LCD dan laptop 

3. Video life balok, skenario terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 4 (lampiran 1) 

5. LTS 6 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

` 
 
 

 

 

 

 

I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang 

tepat! 

 Video Balok Transparan (Volum Balok) 

1. Berapakah origami yang dapat mengisi balok transparan tersebut? ... 

2. Isilah titik-titik berikut ini seperti pada video yang telah ditayangkan. 

 

Gambar 

Banyak kubus 

pembentuk 

panjang 

Banyak kubus 

pembentuk 

lebar 

Banyak kubus 

pembentuk 

tinggi 

Jumlah kubus 

satuan (Volum 

kubus) 

Keterangan 

Tersaji pada video …. …. …. …. … 

 

 
…. …. …. …. …. 

 

 

 

…. …. …. …. …. 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung volum balok                                   
Siswa mampu menurunkan rumus volum balok. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 6 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Balok 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali unsur-unsur balok!  

Unsur-unsur balok yaitu : 

1. ....    4. .... 

2. ....   5. .... 

3. ....    6. ..... 

Lampiran 1 
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P l t …  

 
Jadi dapat kita simpulkan bahwa volum balok V yang 
memiliki panjang p, lebar l dan tinggi t dapat dituliskan: 

V = ... x ... x ...    

p 

l  

t 
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Lampiran 2. 

LTS 6 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah balok memiliki panjang 6 cm, lebar 2 cm dan tinggi 5 cm. Tentukanlah 

volumnya!  

2. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. 

Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm
3
, tentukan berapa cm 

lebar akuarium tersebut! 

3. Volume sebuah balok adalah 385 cm
3
. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok 

tersebut berturut- turut adalah 11 cm, 5 cm, dan (3 + x) cm, tentukanlah 

a. nilai x 

b. tinggi balok tersebut 

c. luas permukaan balok tersebut. 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah 

1. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 12 cm, dipotong-

potong menjadi beberapa balok kecil yang sama besar seperti pada gambar berikut. 

Tentukan: 

a. ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok yang 

kecil 

b. banyaknya balok yang kecil 

c. volume balok yang kecil  

2. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm
2
. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, tentukan volume balok tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

SKENARIO VIDEO LIFE  

B. Balok 

1. Volume Balok 

Narator menjelaskan bahwa origami kubus juga dapat digunakan untuk 

menghitung volume balok. Caranya hampir sama dengan cara menghitung volume 

kubus. Model memberikan contoh balok transparan kemudian menghitung p, l, dan t 

balik trasparan tersebut dengan cara memasukan origai kubus ke dalam balok 

transparan dan menghitung berapa jumlah origami kubus yang memenuhi p, l dan t 

balok transparan. Setelah p, l, dan t balok transparan diketahui, model memperagakan 

cara menghitung volume balok dengan menggunakan origami kubus. Origami kubus 

dimasukan ke dalam  balok transparan dan siswa diminta menghitung berapa jumlah 

origami kubus yang memenuhi balok transparan. Jumlah balok transparan yang 

memenuhi balok transparan merupakan volume balok transparan tersebut. Setelah itu, 

siswa diminta menyimpulkan cara menghitung volume balik berdasarkan contoh 

dalam tayangan video tersebut. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF PERTEMUAN 1) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta 

bagian-bagiannya 

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

Indikator                  :  1. Mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan sifat-sifatnya 

2. Membuat jaring-jaring kubus 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan sifat-sifatnya 

2. Siswa dapat membuat jaring-jaring kubus 

B. Materi Pembelajaran     

1. Unsur-Unsur Kubus 

 

Menurut Agus (2008:184),unsur-unsur kubus meliputi 

(1) Sisi kubus 

Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Dari gambar kubus 

ABCD.EFGH diatas terlihat bahwa kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya 

berbentuk persegi, yaitu ABCD (sisi bawah), EFGH (sisi atas), ABFE (sisi depan), 

CDHG (sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan ADHE (sisi samping kanan). 

 

Lampiran 32 
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(2) Rusuk 

Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat 

seperti kerangka yang menyusun kubus. Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas 

terlihat bahwa kubus ABCD.EFGH memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, 

EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. 

(3) Titik Sudut 

Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Dari gambar kubus 

ABCD.EFGH diatas terlihat kubus ABCD. EFGH memiliki 8 buah titik sudut, yaitu 

titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(4) Diagonal bidang 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terdapat garis AF yang 

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi/bidang. Ruas 

garis tersebut dinamakan sebagai diagonal bidang. Diagonal bidang yang lain adalah 

BE,BG,CF,CH,DG,D dan AH. 

(5) Diagonal ruang 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terdapat ruas garis HB yang 

menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Ruas 

garis tersebut disebut diagonal ruang. Diagonal ruang yang lain adalah AG, CE dan 

DF.  

(6) Bidang diagonal 

Dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terlihat dua buah diagonal bidang pada 

kubus ABCD. EFGH yaitu AC dan EG. Ternyata, diagonal bidang AC dan EG 

beserta dua rusuk kubus yang sejajar, yaitu AE dan CG membentuk suatu bidang di 

dalam ruang kubus bidang ACGE pada kubus ABCD. Bidang ACGE disebut sebagai 

bidang diagonal. 

2. Sifat-Sifat Kubus 

Menurut Agus (2008:186) kubus ABCD.EFGH diatas, memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut.  

(1) Semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika diperhatikan, sisi ABCD, EFGH, 

ABFE dan seterusnya memiliki bentuk persegi dan me miliki luas yang sama.  

(2) Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuk-rusuk kubus AB, BC, CD, 

dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang.  

(3) Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Dari 

gambar kubus ABCD.EFGH diatas terlihat ruas garis BG dan CF tersebut 



176 
 

 

merupakan diagonal bidang kubus ABCD.EFGH yang memiliki ukuran sama 

panjang.  

(4) Setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran sama panjang. Dari gambar 

kubus ABCD.EFGH diatas, terdapat dua diagonal ruang, yaitu HB dan DF yang 

keduanya berukuran sama panjang.  

(5) Setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegipanjang. Pada 

bidang diagonal ACGE dari gambar kubus ABCD.EFGH diatas terlihat dengan 

jelas bahwa bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegipanjang. 

3. Jaring-Jaring Kubus 

Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring kubus antara lain 

  

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 
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o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru meminta siswa untuk menyebutkan benda-benda di sekitar yang berbentuk 

kubus dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kubus 

b. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

d. Guru membagikan LKS 1 (lampiran 1)  kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

e. Guru membimbing siswa untuk menemukan unsur-unsur balok dengan bantuan 

multimedia interaktif. 

f. Siswa diminta untuk mengisi lembar kerja siswa berdasarkan tayangan pada 

multimedia interaktif dengan berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya. 

g. Guru menanyakan komponen unsur-unsur kubus kepada siswa 

h. Setiap kelompok saling menukarkan model kubus yang telah meraka buat kepada 

kelompok lainnya  

i. Setiap kelompok membuat jaring-jaring kubus dengan cara membuka kubus dari 

kelompok lain dengan mengikuti petunjuk dalam multimedia interaktif 

j. Siswa diminta untuk mengisi LKS yang berupa kesimpulan tentang unsur-unsur 

dan bentuk jaring-jaring yang telah dibuat.   

 Elaborasi 

k. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

l. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

m. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

n. Guru memberi LTS 1 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

o. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

p. Guru membahas soal pada LTS apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 
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3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 183-192 

2. LCD dan laptop 

3. Multimedia interaktif kubus, skrip terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 1 (lampiran 1) 

5. LTS 1 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

7. Model kubus 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

Contoh soal: 

1. Diketahui panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 4 cm. 

Tentukan panjang AC dan panjang AG pada gambar  

di samping. 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 

 

 

 

A B 

C 
D 

F 

G 
E 

H 
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Ingat kembali konsep persegi dan dalil phytagoras!  

Panjang diagonal persegi dapat dicari menggunakan teorema 

phytagoras. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A,B dan 

sisi miring C dapat dituliskan : 

C =  

 
 
 

 

 

 

III. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat 

berdasarkan media yang kalian saksikan! 

No Unsur Nama Banyak 

1 Rusuk .... 
 

.... 

2 Sisi/bidang .... 
 

.... 

3 Titik sudut .... 
 

.... 

4 Diagonal sisi .... 
 

.... 

5 Diagonal Ruang .... .... 

6 Bidang diagonal .... .... 

 Berapakah panjang diagonal sisi kubus jika diketahui 

panjang rusuk AB adalah 5 satuan? ... 

 Berapakah panjang diagonal ruangnya? ... 

 Berbentuk apakah bidang diagonal kubus dan berapakah 

luasnya? ... 

Tujuan   :  Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan 
mampu menunjukkan jaring-jaring kubus. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 1 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Lampiran 1 
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II. Petunjuk : 

Gambarlah jaring-jaring kubus berdasarkan tayangan 

pada slide yang telah kalian saksikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Simpulan 

Unsur-unsur kubus adalah 
1. Rusuk yang berjumlah .... 

2. Sisi atau bidang yang berjumlah .... 

3. Titik sudut yang berjumlah .... 

4. Diagonal sisi yang berjumlah .... 

5. Diagonal  ruang yang berjumlah .... 

6. Bidang diagonal yang berjumlah .... 
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Lampiran 2. 

LTS 1 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Dari kubus KLMN.OPQR pada gambar berikut, sebutkan 

a. Sisi-sisinya  d. Diagonal-diagonal sisinya 

b. Rusuk-rusuk  e. Diagonal-diagonal ruangnya 

c. Titik-titik sudutnya f. Bidang-bidang diagonalnya 

 

 

2. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di samping. Jika 

persegi bernomor 3 sebagai alas kubus, persegi nomor 

berapakah yang menjadi tutupnya? 

 

 

 

 

3. Sebuah kubus PQRS.TUVW memiliki panjang rusuk 7 cm. Tentukanlah 

a. luas bidang PQRS 

b. panjang diagonal bidang SQ  

c. panjang diagonal ruang WQ 

d. luas bidang diagonal SQUW 

 

 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah 

1.  Sebuah kubus PQRS.TUVW memiliki panjang rusuk 7 cm. Tentukan 

a. luas bidang PQRS 

b. panjang diagonal bidang SQ 

c. panjang diagonal ruang WQ 

d. luas bidang diagonal SQUW 

 

2. Sebuah kubus dengan rusuk s diperkecil sedemikian sehingga menjadi kubus dengan 

rusuk s. Jika panjang diagonal ruang kubus setelah diperkecil adalah 6  cm, 

tentukan panjang rusuk kubus mula-mula 
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SKRIP MULTIMEDIA INTERAKTIF KUBUS PERTEMUAN 1 

 

Slide 1 

KUBUS

Sekolah Menengah Pertama
Kelas VIII / 2

slide 3 

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar

PETUNJUK

Latihan soalMateri

Slide 5 

MEMPERSEMBAHKAN

slide 2 

 Siswa mampu memahami pengertian

dan unsur-unsur balok

 Siswa mampu menurunkan rumus luas

permukaan dan volume balok

 Siswa mampu memecahkan

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi balok

TUJUAN

slide 4 

PETUNJUK

unsur-unsur 
kubus

Luas permukaan 
kubus

Volum kubus

 Klik salah satu menu yang Anda

inginkan

 Klik tombol untuk melanjutkan ke

langkah / slide selanjutnya dan

tombol untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol untuk keluar

Latihan soalMateri

Pengertian kubus

Jaring-
jaring kubus

slide 6 

Lampiran 4 
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PETUNJUK

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar
kuis

Pekerjaan rumah

Latihan soalMateri

slide 7 

1. Sisi / bidang Kubus

Beberapa sisi / 

bidang Kubus antara

lain adalah

bidang ABCD (bidang

/ sisi bawah) dan

EFGH (bidang / sisi

atas).

Sebutkan sisi / 

bidang Kubus yang 

lainnya

A B

C
D

E F

GH

Unsur Kubus

E F

GH

A B

C
D

slide 9 

3. Titik Sudut

Beberapa titik

sudut Kubus antara

lain 

adalah A,B dan C.

Sebutkan titik

sudut Kubus yang 

lainnyaA B

C
D

E F

GH

Unsur Kubus

slide 11 

5. Diagonal Ruang

Beberapa diagonal 

ruang Kubus antara

lain adalah

AG dan BH.

Sebutkan diagonal 

ruang Kubus yang 

lainnya

B

C
D

E F

GH

Unsur Kubus

A

Slide 13 

Pengertian Kubus

Bangun ruang ABCD.EFGH di
samping sebuah bangun ruang
yang semua sisinya berbentuk
persegi dan semua rusuknya
sama panjang. Bangun ruang
seperti itu dinamakan kubusA B

C
D

E F

GH

Kubus ABCD.EFGH

slide 8 

2. Rusuk Kubus

Beberapa rusuk

Kubus antara lain

adalah AB, BC dan

BF.

Sebutkan rusuk

Kubus yang lainnya

A B

C
D

E F

GH

Unsur Kubus

A B

C

B

F

B

slide 10 

4. Diagonal Bidang

Beberapa diagonal 

bidang Kubus antara

lain 

adalah AF dan BG.

Sebutkan diagonal 

bidang Kubus yang 

lainnya

A B

C
D

E F

GH

Unsur Kubus

A B

F

G

slide 12 

6. Bidang Diagonal

Salah satu bidang

diagonal Kubus

adalah

AG dan BH.

Sebutkan diagonal 

ruang Kubus yang 

lainnya

Berbentuk apakah

bidang diagonal 

Kubus tersebut?

B

C

E
F

G
H

Unsur Kubus

A

D

B

F

H

D

slide 14 
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Jaring-Jaring Kubus
Lakukanlah percobaan berikut ini dengan model Kubus

yang tersedia untuk mengetahui jaring-jaringnya. 

Dapatkah kalian membuat bentuk jaring-

jaring Kubus yang lainnya?

Lanjut 

C

B

D

A

H

E

EE

F

F

G

GH H

H

E
F

G

B

C
D

A

E

H

F

G

E

H
H G

C

BA

D

FE

slide 15 

4. Dari gambar jaring-jaring kubus disamping, 
diketahui persegi nomor 1 adalah sisi alas. 
Persegi nomor berapakah yang merupakan
sisi atas kubus tersebut?

5. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 2 m. 
Kubus tersebut tersusun dari kubus-kubus 
kecil dengan panjang setiap rusuknya 20 cm.

• Tentukan volume kubus besar dan kubus
kecil.

• Berapa banyak kubus kecil hingga tersusun
kubus besar?

1 2

3

4 5

6

Latihan Soal

slide 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latihan Soal
1. Berdasarkan gambar di samping tentukan

mana yang dimaksud dengan

• Sisi . Diagonal bidang

• Rusuk . Diagonal ruang

• Titik sudut . Bidang diagonal

2. Dari gambar disamping diketahui
panjang rusuk kubus adalah 4 cm.

Tentukanlah

• Panjang diagonal bidang PR

• Panjang diagonal ruang TR

3. Diketahui panjang rusuk kubus adalah 6 
cm. Tentukan

• Luas permukaan Kubus tersebut

• Volume Kubus tersebut

P Q

R
S

T
U

VW

slide 22 

Terima kasih 

slide 24 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF PERTEMUAN 2) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas. 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus luas permukaan kubus 

2. Menghitung luas permukaan kubus 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus luas permukaan kubus 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus 

B. Materi Pembelajaran     

1. Luas Permukaan Kubus 

Menurut Agus (2008:189), untuk mencari luas permukaan kubus, berarti sama 

saja dengan menghitung luas jaring-jaring kubus oleh karena jaring-jaring kubus 

merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen maka:  

Luas permukaan kubus = Luas jaring-jaring kubus  

  = 6 × (s × s)  

  = 6 × s
2
  

  = 6 s
2
  

Jadi, luas permukaan kubus dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

Lampiran 33 
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 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 2 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Guru membimbing siswa untuk menemukan luas permukaan kubus dengan 

bantuan multimedia interaktif. 

e. Dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya, siswa diminta untuk 

mengisi lembar kerja siswa berdasarkan tayangan pada multimedia interaktif. 

f. Siswa diminta untuk menurunkan rumus luas permukaan dengan cara mengisi 

jawaban pertanyaan yang berupa arahan pada lembar kerja siswa. 

 Elaborasi 

g. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

h. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

i. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

j. Guru memberi LTS 2 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 
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k. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

l. Guru membahas soal pada LTS 2 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 183-192 

2. LCD dan laptop 

3. Multimedia interaktif  kubus slide 1-7 dan slide 16-18, skrip terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 2 (lampiran 1) 

5. LTS 2 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan 

yang telah kalian lihat! 

 Luas Permukaan 

1. Terdapat berapa persegi yang membentuk jaring-jaring kubus?  

……. 

2. Apakah semua sisi-sisinya sama?  

……. 

3. Bagaimanakah rumus luas persegi L dengan  panjang sisi s? 

L = … x … 

Jadi luas permukaan kubus L dengan panjang rusuk r 
adalah luas seluruh jaring-jaringnya dapat kita tuliskan : 

L = Banyak persegi x luas persegi 

   = ... x ... x … 

   = ... x ... 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung luas permukaan                               
Siswa mampu menurunkan luas permukaan 

 

LEMBAR KERJA SISWA 2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali unsur-unsur kubus! 

Unsur-unsur kubus yaitu : 

1. ....    4. .... 

2. ....   5. .... 

3. ....    6. ..... 

Lampiran 1 
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Lampiran 2 

LTS 2 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah kubus panjang rusuknya 6 cm. Berapakah luas permukaan kubus itu? 

2. Sebuah kubus memiliki diagonal bidang 8 cm. Berapakah luas permukaan kubus 

tersebut? 

3. Diketahui sebuah kubus dari bahan triplek memiliki panjang rusuk 30 cm. Berapakah 

luas triplek minimal yang dibutuhkan untuk membuat kubus tersebut? 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah  

1. Gambar di samping adalah kerangka kubus yang 

terbuat dari kawat. Jika kawat yang dibutuhkan 

sepanjang 48 cm, tentukan  

a. panjang rusuk kubus tersebut 

b. luas permukaan kubus tersebut 

2. Tentukan panjang rusuk kubus yang luas permukaannya 1.014 cm
2
! 
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SKRIP MULTIMEDIA INTERAKTIF KUBUS PERTEMUAN 2 

 

 

Slide 1 

KUBUS

Sekolah Menengah Pertama
Kelas VIII / 2

slide 3 

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar

PETUNJUK

Latihan soalMateri

 
Slide 5 

MEMPERSEMBAHKAN

slide 2 

 Siswa mampu memahami pengertian

dan unsur-unsur balok

 Siswa mampu menurunkan rumus luas

permukaan dan volume balok

 Siswa mampu memecahkan

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi balok

TUJUAN

slide 4 

PETUNJUK

unsur-unsur 
kubus

Luas permukaan 
kubus

Volum kubus

 Klik salah satu menu yang Anda

inginkan

 Klik tombol untuk melanjutkan ke

langkah / slide selanjutnya dan

tombol untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol untuk keluar

Latihan soalMateri

Pengertian kubus

Jaring-
jaring kubus

slide 6 

Lampiran 4 
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PETUNJUK

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar
kuis

Pekerjaan rumah

Latihan soalMateri

slide 7 

Luas Permukaan Kubus

Luas permukaan dapat dihitung dengan menghitung luas

jaring-jaringnya.

Berapakah jumlah persegi yang kongruen?

A
E

E

E

H

H

HD C

B

F

F

G

G

s

s

s

s

s s s

s

slide 17 

Latihan Soal
1. Berdasarkan gambar di samping tentukan

mana yang dimaksud dengan

• Sisi . Diagonal bidang

• Rusuk . Diagonal ruang

• Titik sudut . Bidang diagonal

2. Dari gambar disamping diketahui
panjang rusuk kubus adalah 4 cm.

Tentukanlah

• Panjang diagonal bidang PR

• Panjang diagonal ruang TR

3. Diketahui panjang rusuk kubus adalah 6 
cm. Tentukan

• Luas permukaan Kubus tersebut

• Volume Kubus tersebut

P Q

R
S

T
U

VW

slide 22 

Terima kasih 

slide 24 

Luas Permukaan Kubus

B

C

E
F

G

A

D

H

Misal AB adalah rusuk (s) 
maka :

A
E

E

E

H

H

HD C

B

F

F

G

G

s

s

s

s

s s s

s

slide 16 

Luas Permukaan Kubus

Luas sebuah persegi

Sebuah kubus mempunyai

Jadi luas permukaan Kubus L dengan panjang rusuk s dapat kita

tuliskan: 

= s x s= … x …

… persegi6 persegi

L = … x (Luas …)

L = 2 x … x …

L = 6 x (Luas persegi)

L = 6 x s x s

A
E

E

E

H

H

HD C

B

F

F

G

G

s

s

s

s

s s s

s

slide 18 

4. Dari gambar jaring-jaring kubus disamping, 
diketahui persegi nomor 1 adalah sisi alas. 
Persegi nomor berapakah yang merupakan
sisi atas kubus tersebut?

5. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 2 m. 
Kubus tersebut tersusun dari kubus-kubus 
kecil dengan panjang setiap rusuknya 20 cm.

• Tentukan volume kubus besar dan kubus
kecil.

• Berapa banyak kubus kecil hingga tersusun
kubus besar?

1 2

3

4 5

6

Latihan Soal

slide 23 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF PERTEMUAN 3) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas. 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus volum kubus 

2. Menghitung volum kubus 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus volum kubus 

2. Siswa dapat menghitung volum kubus 

B. Materi Pembelajaran     

1. Volume Kubus 

Menurut Agus (2008:190) volume atau isi suatu kubus dapat ditentukan dengan 

cara mengalikan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak tiga kali sehingga  

Volume kubus = panjang rusuk × panjang rusuk × panjang rusuk  

  = s × s × s  

  = s
3
  

Jadi, volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut.  

 

Dengan s merupakan panjang rusuk kubus. 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

Lampiran 34 
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 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari kubus 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 3 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Guru membimbing siswa untuk menemukan volum kubus dengan bantuan 

multimedia interaktif. 

e. Dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya, siswa diminta untuk 

mengisi lembar kerja siswa berdasarkan tayangan pada multimedia interaktif. 

f. Siswa diminta untuk menurunkan rumus volum balok dengan cara mengisi 

jawaban pertanyaan yang berupa arahan pada lembar kerja siswa. 

 Elaborasi 

g. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

h. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

i. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

j. Guru memberi LTS 3 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

k. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

l. Guru membahas soal pada LTS 3 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 
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3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 183-192 

2. LCD dan laptop 

3. Multimedia interaktif  kubus slide 1-7 dan slide 19-21, skrip terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 3 (lampiran 1) 

5. LTS 3 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

 

Contoh soal: 

1. Sebuah kubus memiliki luas permukaan 864 cm
2
. Berapakah rusuk kubus 

tersebut? 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan 

yang telah kalian lihat! 

 Volum Kubus 

Isilah titik-titik dalam tabel berikut ini sesuai dengan slide yang ditayangkan. 

Gambar 

Panjang 

Rusuk 

(satuan) 

Jumlah kubus 

satuan (Volum 

kubus) 

Keterangan 

 

 

 

 

…. …. …. 

 

 

 

 

…. …. …. 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung volum kubus                                    
Siswa mampu menurunkan luas permukaan dan volum 
kubus. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 3 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali unsur-unsur kubus! 

Unsur-unsur kubus yaitu : 

1. ....    4. .... 

2. ....   5. .... 

3. ....    6. ..... 

Lampiran 1 
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…. …. …. 

 

 

 

 

S …. … 

 
Jadi dapat kita simpulkan bahwa volum kubus V yang 

memiliki panjang rusuk s dapat dituliskan: 

V = ... x ... x ...    

 

s 
s  

s 
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Lampiran 2 

LTS 3 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah kubus panjang rusuknya 6 cm. Berapakah volum kubus itu? 

2. Sebuah balok memiliki volume 216 cm
3
, berapakah panjang rusuk kubus tersebut? 

3. Sebuah kubus memiliki diagonal bidang 8 cm. Berapakah volume kubus tersebut? 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah  

1. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 2 m. Kubus tersebut tersusun dari kubus-kubus 

kecil dengan panjang setiap rusuknya 20 cm. Tentukan: 

a. Tentukan volume kubus besar dan kubus kecil 

b. Berapa banyak kubus kecil hingga tersusun kubus besar 

2. Tentukan volume kubus yang luas permukaannya 1.014 cm
2
! 
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SKRIP MULTIMEDIA INTERAKTIF KUBUS PERTEMUAN 3 

 

 

Slide 1 

KUBUS

Sekolah Menengah Pertama
Kelas VIII / 2

slide 3 

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar

PETUNJUK

Latihan soalMateri

 
Slide 5 

MEMPERSEMBAHKAN

slide 2 

 Siswa mampu memahami pengertian

dan unsur-unsur balok

 Siswa mampu menurunkan rumus luas

permukaan dan volume balok

 Siswa mampu memecahkan

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi balok

TUJUAN

slide 4 

PETUNJUK

unsur-unsur 
kubus

Luas permukaan 
kubus

Volum kubus

 Klik salah satu menu yang Anda

inginkan

 Klik tombol untuk melanjutkan ke

langkah / slide selanjutnya dan

tombol untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol untuk keluar

Latihan soalMateri

Pengertian kubus

Jaring-
jaring kubus

slide 6 

Lampiran 4 
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PETUNJUK

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar
kuis

Pekerjaan rumah

Latihan soalMateri

slide 7 

? ?2 8

Volum Kubus
VolumPanjang 

(satuan)
Kubus Keterangan

B

C

E

A

D

H G

F

D

?3 27?

B

C

E F

G

A

H

D

?3 64?

B

C

E F

G

A

H

2 x 2 x 2 = 8

3 x 3 x 3 = 27

4 x 4 x 4 = 64

s sxsxs

slide 20

Latihan Soal
1. Berdasarkan gambar di samping tentukan

mana yang dimaksud dengan

• Sisi . Diagonal bidang

• Rusuk . Diagonal ruang

• Titik sudut . Bidang diagonal

2. Dari gambar disamping diketahui
panjang rusuk kubus adalah 4 cm.

Tentukanlah

• Panjang diagonal bidang PR

• Panjang diagonal ruang TR

3. Diketahui panjang rusuk kubus adalah 6 
cm. Tentukan

• Luas permukaan Kubus tersebut

• Volume Kubus tersebut

P Q

R
S

T
U

VW

slide 22 

Terima kasih 

slide 24 

Volum Kubus
Untuk menurunkan rumus volum kubus yaitu

dengan menentukan satu kubus satuan yang 

dijadikan acuan untuk kubus yang lain.

Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu

bahwa volum satu kubus kecil adalah 1 satuan

volum.

slide 19 

Volum Kubus
Untuk menurunkan rumus volum kubus yaitu

dengan menentukan satu kubus satuan yang 

dijadikan acuan untuk kubus yang lain.

Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu

bahwa volum satu kubus kecil adalah 1 satuan

volum.

slide 21 

4. Dari gambar jaring-jaring kubus disamping, 
diketahui persegi nomor 1 adalah sisi alas. 
Persegi nomor berapakah yang merupakan
sisi atas kubus tersebut?

5. Sebuah kubus panjang setiap rusuknya 2 m. 
Kubus tersebut tersusun dari kubus-kubus 
kecil dengan panjang setiap rusuknya 20 cm.

• Tentukan volume kubus besar dan kubus
kecil.

• Berapa banyak kubus kecil hingga tersusun
kubus besar?

1 2

3

4 5

6

Latihan Soal

slide 23 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF PERTEMUAN 4) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma dan limas serta 

bagian-bagiannya 

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

Indikator                  :  1. Mengidentifikasi unsur-unsur balok dan sifat-sifatnya 

2. Membuat jaring-jaring balok 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur balok dan sifat-sifatnya 

2. Siswa dapat membuat jaring-jaring balok 

B. Materi Pembelajaran     

1. Unsur-Unsur Balok 

 

Menurut Agus (2008:192),unsur-unsur balok meliputi 

(1) Sisi / Bidang 

Sisi balok adalah bidang yang membatasi suatu balok. Dari gambar balok 

ABCD.EFGH diatas terlihat bahwa balok ABCD.EFGH memiliki 6 buah sisi 

berbentuk persegipanjang. Keenam sisi tersebut adalah ABCD (sisi bawah), EFGH 

(sisi atas), ABFE (sisi depan), DCGH (sisi belakang), BCGF (sisi samping kiri), dan 

ADHE (sisi samping kanan). Sebuah balok memiliki tiga pasang sisi yang 

Lampiran 35 
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berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya. Ketiga pasang sisi tersebut adalah 

ABFE dengan DCGH, ABCD dengan EFGH, dan BCGF dengan ADHE. 

(2) Rusuk 

Sama seperti dengan kubus, balok ABCD.EFGH memiliki 12 rusuk. Dari 

gambar balok ABCD.EFGH diatas terlihat rusuk-rusuk balok ABCD. EFGH adalah 

AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan HD. 

(3) Titik sudut 

Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas, terlihat bahwa balok ABCD.EFGH 

memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H 

(4) Diagonal bidang 

Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas ruas garis AC yang melintang antara 

dua titik sudut yang saling berhadapan pada satu bidang, yaitu titik sudut A dan titik 

sudut C, dinamakan diagonal bidang balok ABCD.EFGH. 

(5) Diagonal ruang 

Ruas garis CE yang menghubungkan dua titik sudut C dan E pada balok 

ABCD.EFGH seperti pada gambar balok ABCD.EFGH diatas disebut diagonal ruang 

balok tersebut. Jadi, diagonal ruang terbentuk dari ruas garis yang menghubungkan 

dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam suatu bangun ruang. 

(6) Bidang diagonal 

Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas terlihat dua buah diagonal bidang yang 

sejajar, yaitu diagonal bidang HF dan DB. Kedua diagonal bidang tersebut beserta 

dua rusuk balok yang sejajar, yaitu DH dan BF membentuk sebuah bidang diagonal. 

Bidang BDHF adalah bidang diagonal balok ABCD.EFGH. 

2. Sifat-Sifat Balok 

Menurut Agus (2008:194),sifat-sifat balok meliputi 

(1) Sisi-sisi balok berbentuk persegipanjang. Dari gambar balok ABCD.EFGH 

diatas terdapat sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan seterusnya. Sisi- sisi tersebut 

memiliki bentuk persegipanjang. Dalam balok, minimal memiliki dua pasang 

sisi yang berbentuk persegipanjang.  

(2) Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Rusuk-rusuk gambar 

balok ABCD.EFGH diatas sejajar seperti AB, CD, EF, dan GH memiliki 

ukuran yang sama panjang begitu pula dengan rusuk AE, BF, CG, dan DH 

memiliki ukuran yang sama panjang.  
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(3) Setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran sama 

panjang. Dari gambar balok ABCD.EFGH diatas terlihat bahwa panjang 

diagonal bidang pada sisi yang berhadapan, yaitu ABCD dengan EFGH, 

ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE memiliki ukuran yang sama 

panjang.  

(4) Setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran sama panjang. Diagonal 

ruang pada balok ABCD.EFGH, yaitu AG, EC, DF, dan HB memiliki panjang 

yang sama.  

(5) Setiap bidang diagonal pada balok memiliki bentuk persegipanjang. Dari 

gambar balok ABCD.EFGH diatas, bidang diagonal balok EDFC memiliki 

bentuk persegi panjang. Begitu pula dengan bidang diagonal lainnya. 

3. Jaring-Jaring Balok 

Terdapat berbagai macam bentuk jaring-jaring balok, antara lain: 
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C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari balok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru meminta siswa untuk menyebutkan benda-benda di sekitar yang berbentuk 

balok dan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan balok 

b. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

d. Guru membagikan LKS 4 (lampiran 1) kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

e. Guru membimbing siswa untuk menemukan unsur-unsur balok dengan bantuan 

multimedia interaktif. 

f. Dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya,siswa diminta untuk 

mengisi lembar kerja siswa berdasarkan tayangan pada multimedia interaktif. 

g. Guru menanyakan komponen unsur-unsur balok kepada siswa 

h. Setiap kelompok saling menukarkan model balok yang telah meraka buat kepada 

kelompok lainnya  

i. Setiap kelompok membuat jaring-jaring balok dengan cara membuka balok dari 

kelompok lain dengan mengikuti petunjuk dalam multimedia interaktif 
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j. Siswa diminta untuk mengisi LKS yang berupa kesimpulan tentang unsur-unsur 

dan bentuk jaring-jaring yang telah dibuat.   

 Elaborasi 

k. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

l. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

m. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

n. Guru memberi LTS 4 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

o. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

p. Guru membahas soal pada LTS 4 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 192-198 

2. LCD dan laptop 

3. Multimedia interaktif  balok slide 1-15, skrip terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 4 (lampiran 1) 

5. LTS 4 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah 

7. Model balok  
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F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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Ingat kembali konsep persegi panjang dan dalil 

phytagoras!  

Panjang diagonal persegi panjang dapat dicari menggunakan 

teorema phytagoras. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi 

A,B dan sisi miring C dapat dituliskan : 

C =  

 
 
 

 

 

 

I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat 

berdasarkan media yang kalian saksikan! 

No Unsur Nama Banyak 

1 Rusuk .... 

 

.... 

2 Sisi/bidang .... 

 

.... 

3 Titik sudut .... 

 

.... 

4 Diagonal sisi .... 

 

.... 

5 Diagonal 

Ruang 

.... .... 

6 Bidang 

diagonal 

.... .... 

 Berapakah panjang diagonal sisi AF jika diketahui panjang 

AB 8 satuan, panjang BC 6 satuan? ... 

Tujuan   :  Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur balok dan 
mampu menunjukkan jaring-jaringnya. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 4 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Balok 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Lampiran 1 
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  Berapakah panjang diagonal ruang AG jika panjang CG 5 

satuan? ... 

 Berbentuk apakah bidang diagonal balok dan berapakah 

luasnya? ... 

III. Petunjuk : 

Gambarlah jaring-jaring kubus berdasarkan tayangan pada 

slide yang telah kalian saksikan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. Simpulan 

Unsur-unsur balok adalah 

1. Rusuk yang berjumlah .... 

2. Sisi atau bidang yang berjumlah .... 

3. Titik sudut yang berjumlah .... 

4. Diagonal sisi yang berjumlah .... 

5. Diagonal  ruang yang berjumlah .... 

6. Bidang diagonal yang berjumlah .... 
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Lampiran 2. 

LTS 4 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Berdasarkan gambar balok KLMN.OPQR, sebutkan 

a. Sisi-sisinya  d. Diagonal-diagonal sisinya 

b. Rusuk-rusuknya  e. Diagonal-diagonal ruangnya 

c. Titik-titik sudutnya f. Bidang-bidang diagonalnya 

 

 

2. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. 

Jika kerangka balok tersebut terbuat dari seutas kawat, berapakah banyaknya kawat 

yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut? 

3. Jika pada gambar soal nomor 1 diketahui KL = 8 cm, LM = 6 cm dan MQ = 5 cm, 

tentukan: 

a. Panjang diagonal sisi KM 

b. Panjang diagonal ruang KQ 

4.  

Perhatikan gambar jaring-jaring balok di atas. Jika persegi panjang bernomor 3 

sebagai alas balok, persegi panjang nomor berapakah yang menjadi tutupnya?  
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Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Lampiran 3. 

Pekerjaan Rumah  

1. Buatlah sebuah model balok menggunakan kertas berwarna dengan ukuran sesuka 

kalian. (kelompok) 

2. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. 

Jika kerangka balok tersebut terbuat dari seutas kawat, berapakah banyaknya kawat 

yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut? 

3. Gambar di samping adalah balok ABCD.EFGH beserta ukurannya. Dari gambar 

tersebut, tentukan  

a. panjang diagonal bidang BD dan FH 

b. panjang diagonal ruang HB 

c. luas bidang diagonal DBFH 
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SKRIP MULTIMEDIA INTERAKTIF BALOK 

 

 

Slide 1 

BALOK

Sekolah Menengah Pertama
Kelas VIII / 2

slide 3 

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar

PETUNJUK

Latihan soalMateri

 
Slide 5 

MEMPERSEMBAHKAN

slide 2 

 Siswa mampu memahami pengertian

dan unsur-unsur balok

 Siswa mampu menurunkan rumus luas

permukaan dan volume balok

 Siswa mampu memecahkan

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi balok

TUJUAN

slide 4 

PETUNJUK

unsur-unsur 
kubus

Luas permukaan 
kubus

Volum kubus

 Klik salah satu menu yang Anda

inginkan

 Klik tombol untuk melanjutkan ke

langkah / slide selanjutnya dan

tombol untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol untuk keluar

Latihan soalMateri

Pengertian kubus

Jaring-
jaring kubus

slide 6 

Lampiran 4 
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PETUNJUK

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar
kuis

Pekerjaan rumah

Latihan soalMateri

slide 7 

1. Sisi / bidang balok

Beberapa sisi / 

bidang balok antara

lain adalah

bidang ABCD (bidang

/ sisi bawah) dan

EFGH (bidang / sisi

atas).

Sebutkan sisi / 

bidang balok yang 

lainnya

A B

C
D

E F

GH

Unsur Balok

E F

GH

A B

C
D

slide 9 

3. Titik Sudut

Beberapa titik

sudut balok antara

lain 

adalah A,B dan C.

Sebutkan titik

sudut balok yang 

lainnyaA B

C
D

E F

GH

Unsur Balok

slide 11 

5. Diagonal Ruang

Beberapa diagonal 

ruang balok antara

lain adalah

AG dan BH.

Sebutkan diagonal 

ruang balok yang 

lainnya

B

C
D

E F

GH

Unsur Balok

A

 
Slide 13 

Pengertian Balok

Bangun ruang ABCD.EFGH 
pada gambar tersebut memiliki
tiga pasang sisi berhadapan
yang sama bentuk dan
ukurannya, di mana setiap
sisinya berbentuk
persegipanjang. Bangun ruang
seperti ini disebut balok

A B

C
D

E F

GH

Balok ABCD.EFGH

slide 8 

2. Rusuk balok

Beberapa rusuk

balok antara lain

adalah AB, BC dan

BF.

Sebutkan rusuk

balok yang lainnya

A B

C
D

E F

GH

Unsur Balok

A B

C

B

F

B

slide 10 

4. Diagonal Bidang

Beberapa diagonal 

bidang balok antara

lain 

adalah AF dan BG.

Sebutkan diagonal 

bidang balok yang 

lainnya

A B

C
D

E F

GH

Unsur Balok

A B

F

G

slide 12 

6. Bidang Diagonal

Salah satu bidang

diagonal balok

adalah

AG dan BH.

Sebutkan diagonal 

ruang balok yang 

lainnya

Berbentuk apakah

bidang diagonal 

balok tersebut?

B

C

E
F

G
H

Unsur Balok

A

D

B

F

H

D

slide 14 
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B

C

E
F

G

H

A

D

A B

C

E

E

H
H

H

E
F

F

G

G

D

B

C

A

D

E

EE

F

F

G

GH H

H

Jaring-Jaring Balok
Lakukanlah percobaan berikut ini dengan

model balok yang tersedia untuk mengetahui

jaring-jaringnya. 

Dapatkah kalian membuat bentuk jaring-

jaring balok yang lainnya?

Lanjut 

slide 15 

4. Perhatikan gambar jaring-jaring balok
disamping. Jika persegi panjang nomor 3 
sebagai alas balok, persegi panjang
nomor berapakah yang menjadi
tutupnya?

Latihan Soal

1

2 3 4 5

6

5. Putri akan membuat kado untuk diberikan pada temannya. Kado yang 
akan dibuatnya berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 15 
cm dan tinggi 12 cm. Dia hanya memiliki kertas pembungkus 0,2 m2. 
Apakah kertas tersebut cukup untuk membungkusnya? Jelaskan
jawabanmu.

slide 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan Soal
1. Tentukan mana yang dimaksud dengan

berdasarkan gambar di samping

• Sisi . Diagonal bidang

• Rusuk . Diagonal ruang

• Titik sudut . Bidang diagonal

2. Dari gambar disamping diketahui PQ = 8 
cm, QR = 6 cm dan RV = 5 cm.

Tentukanlah

• Panjang sisi TP

• Panjang diagonal bidang PR

• Panjang diagonal ruang TR

3. Berdasarkan gambar di samping, 
diketahui AB = 6 cm, BC = 2 cm dan BF = 5 
cm. Tentukan

• Luas permukaan balok tersebut

• Volume balok tersebut

P Q

R
S

T
U

VW

B

C

E F

H

A

D

B

F

H

D

G

slide 22 

Terima kasih 

slide 24 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF PERTEMUAN 5) 

 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus luas permukaan balok 

2. Menghitung luas permukaan balok 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus luas permukaan balok 

2. Siswa dapat menghitung luas permukaan balok 

B. Materi Pembelajaran     

1. Luas Permukaan Balok 

Menurut Agus (2008:195), cara menghitung luas permukaan balok sama dengan 

cara menghitung luas permukaan kubus, yaitu dengan menghitung semua luas 

jaring-jaringnya.  

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

(tinggi) seperti pada gambar. Dengan demikian, luas permukaan balok tersebut 

adalah  

Luas permukaan balok =  luas persegipanjang 1 + luas persegipanjang 2 +  

luas persegipanjang 3 + luas persegipanjang 4 +  

luas persegipanjang 5 + luas persegipanjang 6 

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

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

= 2 (p × l) + 2(l × t) + 2(p × t)  

= 2 ((p × l) + (l × t) + (p × t)  

= 2 (pl+ lt + pt)  

Lampiran 36 
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Jadi, luas permukaan balok dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. 

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari balok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi pokok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 5 (lampiran 1)  kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Guru membimbing siswa untuk menemukan luas permukaan balok dengan 

bantuan multimedia interaktif. 

e. Siswa diminta untuk berdiskusi mengisi lembar kerja siswa berdasarkan tayangan 

pada multimedia interaktif. 

f. Siswa diminta untuk menurunkan rumus luas permukaan balok dengan cara 

mengisi jawaban pertanyaan yang berupa arahan pada lembar kerja siswa. 

 Elaborasi 

g. Guru memberi contoh soal kepada siswa  
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h. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

i. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

j. Guru memberi LTS 5 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

k. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

l. Guru membahas soal pada LTS 5 apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 

b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 192-198 

2. LCD dan laptop 

3. Multimedia interaktif balok 1-7 dan slide 16-18, skrip terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 5 (lampiran 1) 

5. LTS 5 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah (lampiran 3) 

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan 

yang telah kalian lihat! 

 Luas Permukaan 

1. Terdapat berapa pasang persegi yang kongruen? .... 

 
2. Sebutkan sisi-sisi persegi panjang berwarna hijau dan bagaimanakah cara 

untuk menghitung luasnya? 

………………………………………………………………………………… 

3. Sebutkan sisi-sisi persegi panjang berwarna merah dan bagaimanakah cara 

untuk menghitung luasnya? 

………………………………………………………………………………… 

4. Sebutkan sisi-sisi persegi panjang berwarna biru dan bagaimanakah cara untuk 

menghitung luasnya? 

………………………………………………………………………………… 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung luas permukaan                            
Siswa mampu menurunkan luas permukaan 

 

LEMBAR KERJA SISWA 5 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali luas persegi panjang! 

Luas persegi panjang L dengan panjang p dan lebar l 

dapat dituliskan : 

 L = …. X …. 

Lampiran 1 



221 

 

 

Jadi luas permukaan balok L dengan panjang P, lebar l dan 

tinggi t sama dengan luas jaring-jaringnya dapat dituliskan: 

L = (…x…) + (…x…) + (…x…) + (…x…) + (…x…) + (…x…) 

   = 2 x (…x…) + 2 x (…x…) + 2 x (…x…) 

   = 2 x [(…x…) + (…x…) + (…x…)] 
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Lampiran 2. 

LTS 5 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah balok memiliki panjang 6 cm, lebar 2 cm dan tinggi 5 cm. Tentukanlah luas 

permukaannya! 

2. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm
2
. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, berapa cm tinggi balok tersebut. 

3. Putri akan membuat kado untuk diberikan pada temannya. Kado yang akan dibuatnya 

berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 15 cm dan tinggi 12 cm. Dia 

hanya memiliki kertas pembungkus 0,2 m
2
. Apakah kertas tersebut cukup untuk 

membungkusnya? Jelaskan jawabanmu. 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................... 
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah 

1.  Perhatikan gambar berikut 

 

Dari gambar tersebut, tentukan luas permukaan balok tersebut 

2. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm2. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, berapa cm tinggi balok tersebut 
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SKRIP MULTIMEDIA INTERAKTIF BALOK PERTEMUAN 5 

 
 

Slide 1 

BALOK

Sekolah Menengah Pertama
Kelas VIII / 2

slide 3 

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar

PETUNJUK

Latihan soalMateri

 
Slide 5 

MEMPERSEMBAHKAN

slide 2 

 Siswa mampu memahami pengertian

dan unsur-unsur balok

 Siswa mampu menurunkan rumus luas

permukaan dan volume balok

 Siswa mampu memecahkan

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi balok

TUJUAN

slide 4 

PETUNJUK

unsur-unsur 
kubus

Luas permukaan 
kubus

Volum kubus

 Klik salah satu menu yang Anda

inginkan

 Klik tombol untuk melanjutkan ke

langkah / slide selanjutnya dan

tombol untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol untuk keluar

Latihan soalMateri

Pengertian kubus

Jaring-
jaring kubus

slide 6 

Lampiran 4 
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PETUNJUK

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar
kuis

Pekerjaan rumah

Latihan soalMateri

 
slide 7 

Luas Permukaan Balok

Luas permukaan dapat dihitung dengan

menghitung luas jaring-jaringnya.

Terdapat berapa pasangkah persegi panjang

yang kongruen?

A
E

E

E

H

H

HD C

B

F

F

G

G

p

l

t

p

t

t
l

t p

 
slide 17

Latihan Soal
1. Tentukan mana yang dimaksud dengan

berdasarkan gambar di samping

• Sisi . Diagonal bidang

• Rusuk . Diagonal ruang

• Titik sudut . Bidang diagonal

2. Dari gambar disamping diketahui PQ = 8 
cm, QR = 6 cm dan RV = 5 cm.

Tentukanlah

• Panjang sisi TP

• Panjang diagonal bidang PR

• Panjang diagonal ruang TR

3. Berdasarkan gambar di samping, 
diketahui AB = 6 cm, BC = 2 cm dan BF = 5 
cm. Tentukan

• Luas permukaan balok tersebut

• Volume balok tersebut

P Q

R
S

T
U

VW

B

C

E F

H

A

D

B

F

H

D

G

 
slide 22

Terima kasih 

 
slide 24 

Luas Permukaan Balok

B

C

E
F

G

A

D

H

Misal AB adalah panjang
(p), CB adalah lebar (l) 
dan BF adalah tinggi (t) 
maka :

A
E

E

E

H

H

HD C

B

F

F

G

G

p

l

t

p

t

t
l

t p

p

l

t

 
slide 16 

Luas Permukaan Balok

Luas 2 persegi panjang merah

Luas 2 persegi panjang biru

Luas 2 persegi panjang hijau

Jadi luas permukaan balok L dengan panjang p, lebar l dan tinggi t dapat

kita tuliskan: 

= 2 x (p x l)= 2 x (… x …)

= 2 x (… x …)

= 2 x (… x …)

= 2 x (p x t)

= 2 x (t x l)

L = [2 x (… x …)] + [2 x (… x …)] + [2 x (… x …)]

L = 2 x [(… x …) + (… x …) + (… x …)]

L = [2 x (p x l)] + [2 x (p x t)] + [2 x (t x l)]

L = 2 x [(p x l) + (p x t) + (l x t)]

A
E

E

E

H

H

HD C

B

F

F

G

G

p
l

t

p

t

t
l

t p

 
slide 18 

4. Perhatikan gambar jaring-jaring balok
disamping. Jika persegi panjang nomor 3 
sebagai alas balok, persegi panjang
nomor berapakah yang menjadi
tutupnya?

Latihan Soal

1

2 3 4 5

6

5. Putri akan membuat kado untuk diberikan pada temannya. Kado yang 
akan dibuatnya berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 15 
cm dan tinggi 12 cm. Dia hanya memiliki kertas pembungkus 0,2 m2. 
Apakah kertas tersebut cukup untuk membungkusnya? Jelaskan
jawabanmu.

 
slide 23 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF PERTEMUAN 6) 

SMP/MTs.                 : SMP N 3 Kedu 

Mata Pelajaran         : Matematika 

Kelas/Semester        : VIII / 2 

Standar Kompetensi :  5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-

bagiannya, serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar   : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 

dan limas 

Indikator                  :  1. Menurunkan rumus volum balok 

2. Menghitung volum balok 

Alokasi Waktu           : 2 x  40 menit (1  pertemuan) 

A. Tujuan Pembelajaran  

1. Siswa dapat menurunkan rumus volum balok 

2. Siswa dapat menghitung volum balok 

B. Materi Pembelajaran     

1. Volume Balok 

Menurut Agus (2008:196), proses penurunan rumus balok memiliki cara yang 

sama seperti pada kubus. volume suatu balok diperoleh dengan cara mengalikan 

ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok tersebut. 

 

C. Metode Pembelajaran   

Pendekatan kontekstual 

 Konstruktivisme 

 Inqury 

 Pemodelan 

 Learning community 

 Authentic asseement 

 Refleksi 

 Questioning. 

Lampiran 37 
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa dengan cara: 

o Guru memberikan salam dan menanyakan siswa yang tidak masuk 

o Guru menanyakan PR dan membahasanya apabila ada kesulitan 

b. Guru memberikan motivasi dengan menyampaikan manfaat dan pentingnya 

mempelajari balok 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi 

a. Guru memberi pertanyaan yang merangsang siswa tentang materi volum balok 

b. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang 

c. Guru membagikan LKS 6 (lampiran 1)  kepada siswa kemudian guru memberi 

petunjuk  

d. Guru membimbing siswa untuk menemukan volum balok dengan bantuan 

multimedia interaktif. 

e. Dengan cara berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya, Siswa diminta untuk 

mengisi lembar kerja siswa berdasarkan tayangan pada multimedia interaktif. 

f. Siswa diminta untuk menurunkan rumus volum balok dengan cara mengisi 

jawaban pertanyaan yang berupa arahan pada lembar kerja siswa. 

 Elaborasi 

g. Guru memberi contoh soal kepada siswa  

h. Siswa mengusulkan penjelasan dan solusi soal sesuai dengan konsep baru yang 

ditemukan 

i. Guru dan siswa bersama-sama membahas penyelesaian soal tersebut. 

 Konfirmasi 

j. Guru memberi LTS 6 (lampiran 2) sebagai umpan balik terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung 

k. Siswa mengerjakan latihan soal tersebut dan kemudian mengumpulkannya. 

l. Guru membahas soal pada LTS apabila siswa kesulitan untuk mengerjakannya. 

3. Kegiatan penutup 

a. Guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan dari kegiatan pelajaran 

yang telah dilakukan 
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b. Guru memberikan pertanyaan kembali kepada peserta tentang pelajaran yang 

telah dipelajari tersebut 

c. Guru memberikan PR (lampiran 3) kepada siswa 

 

E. Sumber Belajar             

1. Buku pelajaran “Mudah Belajar Matematika” halaman 192-198 

2. LCD dan laptop 

3. Multimedia interaktif balok 1-7 dan slide 19-21, skrip terlampir (lampiran 4) 

4. Lembar Kerja Siswa 6 (lampiran 1) 

5. LTS 6 (lampiran 2) 

6. Pekerjaan rumah 

 

F. Penilaian               

Teknik penilaian : tes tertulis 

Bentuk penilaian : uraian 

 

Mengetahui        

Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa 

 

 

 

Asmawati, S.Pd       M.I. Mufhid Ibrahim 

         NIM. 4101407008 
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I. Petunjuk : 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat! 

 

  

 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan tayangan 

yang telah kalian lihat! 

 Volum Balok 

Isilah titik-titik dalam tabel berikut ini sesuai dengan slide yang ditayangkan. 

Gambar 

Panjang 

(satuan) 

Lebar 

(satuan) 

Tinggi 

(satuan) 

Jumlah kubus 

satuan (Volum 

balok) 

Kete-

rangan 

 

 

 

…. …. …. …. …. 

 

 

 

 

 

…. …. …. …. …. 

Tujuan   :  Siswa mampu menghitung volum balok              
Siswa mampu menurunkan volum balok. 

 

LEMBAR KERJA SISWA 6 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi Pokok : Kubus 

Alokasi Waktu : 2x40 menit 

Nama : 

Kelas : 

No absen : 

Ingat kembali luas persegi panjang! 

Luas persegi panjang L dengan panjang p dan lebar l  

dapat dituliskan : 

 L = …. X …. 

Lampiran 1 
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…. …. …. …. …. 

 

 

 

 

p l t ….  

 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa volum balok V yang dengan 

panjang p, lebar l dan tinggi t dapat dituliskan: 

V = ... x ... x ...      

p 

l 

t 



231 

 

 

Lampiran 2. 

LTS 6 

 

Kerjakanlah soal berikut dengan baik dan benar pada tempat yang disediakan! 

1. Sebuah balok memiliki panjang 6 cm, lebar 2 cm dan tinggi 5 cm. Tentukanlah 

volumnya!  

2. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. 

Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm
3
, tentukan berapa cm 

lebar akuarium tersebut! 

3. Volume sebuah balok adalah 385 cm
3
. Jika ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok 

tersebut berturut- turut adalah 11 cm, 5 cm, dan (3 + x) cm, tentukanlah 

a. nilai x 

b. tinggi balok tersebut 

c. luas permukaan balok tersebut. 

Jawab 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................  
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Lampiran 3 

Pekerjaan Rumah 

1. Sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 12 cm, dipotong-

potong menjadi beberapa balok kecil yang sama besar seperti pada gambar berikut. 

Tentukan: 

a. ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok yang 

kecil 

b. banyaknya balok yang kecil 

c. volume balok yang kecil  

2. Luas suatu jaring-jaring balok adalah 484 cm
2
. Jika jaring-jaring tersebut dibuat 

menjadi balok dengan panjang 10 cm dan lebar 9 cm, tentukan volume balok tersebut 
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SKRIP MULTIMEDIA INTERAKTIF BALOK PERTEMUAN 6 

 
 

Slide 1 

BALOK

Sekolah Menengah Pertama
Kelas VIII / 2

slide 3 

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar

PETUNJUK

Latihan soalMateri

 
Slide 5 

MEMPERSEMBAHKAN

slide 2 

 Siswa mampu memahami pengertian

dan unsur-unsur balok

 Siswa mampu menurunkan rumus luas

permukaan dan volume balok

 Siswa mampu memecahkan

permasalahan sehari-hari yang 

berkaitan dengan materi balok

TUJUAN

slide 4 

PETUNJUK

unsur-unsur 
kubus

Luas permukaan 
kubus

Volum kubus

 Klik salah satu menu yang Anda

inginkan

 Klik tombol untuk melanjutkan ke

langkah / slide selanjutnya dan

tombol untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol untuk keluar

Latihan soalMateri

Pengertian kubus

Jaring-
jaring kubus

slide 6 

Lampiran 4 
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PETUNJUK

 Klik salah satu menu yang Anda 

inginkan

 Klik tombol   untuk melanjutkan ke 

langkah / slide selanjutnya dan  

tombol    untuk kembali ke slide 

sebelumnya

 Klik tombol    untuk kembali ke menu 

utama

 Klik tombol    untuk keluar
kuis

Pekerjaan rumah

Latihan soalMateri

slide 7

?

4 2 1 8

Volum Balok
VolumPanjang 

(satuan)

Lebar 

(satuan)

Tinggi

(satuan)
Balok Keterangan

B

CE

A

D

H G

F
? ? ? ?

5 3 2 30

B

C

E

A

D

H G

F
? ? ? ?

7 4 3 84

B

C

E F

G

A

D

H

? ? ?

4x2x1=8

5x3x2=30

7x4x3=84

p x l x tp l l

slide 20 

Latihan Soal
1. Tentukan mana yang dimaksud dengan

berdasarkan gambar di samping

• Sisi . Diagonal bidang

• Rusuk . Diagonal ruang

• Titik sudut . Bidang diagonal

2. Dari gambar disamping diketahui PQ = 8 
cm, QR = 6 cm dan RV = 5 cm.

Tentukanlah

• Panjang sisi TP

• Panjang diagonal bidang PR

• Panjang diagonal ruang TR

3. Berdasarkan gambar di samping, 
diketahui AB = 6 cm, BC = 2 cm dan BF = 5 
cm. Tentukan

• Luas permukaan balok tersebut

• Volume balok tersebut

P Q

R
S

T
U

VW

B

C

E F

H

A

D

B

F

H

D

G

slide 22 

Terima kasih 

slide 24 

Volum Balok
Untuk menurunkan rumus volum balok yaitu

dengan menentukan satu kubus satuan yang 

dijadikan acuan untuk balok yang lain.

Sebelumnya kita sepakati terlebih dahulu

bahwa volum satu kubus kecil adalah 1 satuan

volum.

slide 19 

Jadi dapat disimpulkan bahwa volum

balok V dengan panjang p, lebar l dan

tinggi t adalah

Volum Balok

V = …V = p x l x t

slide 21 

4. Perhatikan gambar jaring-jaring balok
disamping. Jika persegi panjang nomor 3 
sebagai alas balok, persegi panjang
nomor berapakah yang menjadi
tutupnya?

Latihan Soal

1

2 3 4 5

6

5. Putri akan membuat kado untuk diberikan pada temannya. Kado yang 
akan dibuatnya berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 15 
cm dan tinggi 12 cm. Dia hanya memiliki kertas pembungkus 0,2 m2. 
Apakah kertas tersebut cukup untuk membungkusnya? Jelaskan
jawabanmu.

slide 23 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

 

Kelas  : …  

Hari, tanggal : … 

Observer : … 

No Aspek yang diamati Skor 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3 

. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

 

14 

Mampu menyelesaikan sendiri suatu soal 

Mau mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas 

Berpartisipasi aktif dalam penggunaan media saat 

pembelajaran berlangsung 

Bertanya kepada teman atau guru tentang hal-hal yang kurang 

jelas 

Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

Memperhatikan guru ketika diberi pengarahan 

Mau berbagi dengan anggota kelompok yang lain dalam 

pemahaman materi saat diskusi 

Melakukan kerjasama yang aktif dengan anggota kelompok 

yang lain 

Mau memperhatikan contoh yang dilakukan guru 

Mampu menggunakan konsep materi sebelumnya untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

Mampu menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari  

Mengerjakan kuis yang diberikan saat pembelajaran 

berlangsung 

Mengerjakan latihan soal sebagai umpan balik yang diberikan 

guru 

Mengisi LKS yang diberikan oleh guru 

    

Penilaian : 

1. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± ≤ 25 % 

2. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± 25% - 50% 

3. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± 50% - 75% 

4. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± ≥ 75 % 

Persentase  

Lampiran 38 
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Kriteria persentase aktifitas siswa: 

 Persentase aktifitas peserta didik 0% - 20% : sangat kurang 

 Persentase aktifitas peserta didik 20% - 40% : kurang 

 Persentase aktifitas peserta didik 40% - 60% : cukup 

 Persentase aktifitas peserta didik 60% - 80% : baik 

 Persentase aktifitas peserta didik 80% - 100% : sangat baik 
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LEMBAR OBSERVASI PENGELOLAAN KELAS 

Kelas  : …  

Hari, tanggal : … 

Observer : … 

No Karakteristik pembelajaran kontekstual 
Dilakukan 

Ya Tidak 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

Kontruktivisme 

a. Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan manfaat 

mempelajari materi terhadap kehidupan sehari-hari 

b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan 

kesimpulan dan menerapkannya berdasarkan idenya sendiri 

c. Guru membiarkan siswa bekerja secara otonom dan 

berinisiatif sendiri 

Inquiry 

a. Guru menyajikan media pembelajaran yang berisi materi 

yang diajarakan untuk mempermudah pemahaman siswa. 

b. Guru menyediakan LKS sebagai sarana penyajian hasil 

pemahaman siswa 

c. Guru memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan 

hasil pemahamannya kepada siswa yang lain 

Bertanya  

a. Guru bertanya pada siswa tentang pengalaman dalam 

mempelajari materi 

b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 

c. Guru mendorong siswa agar mengajukan pertanyaan-

pertanyaan 

Masyarakat belajar 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 

b. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan secara 

berkelompok 

c. Guru membimbing jalannya diskusi 

Pemodelan 

a. Guru  memberi contoh tentang materi yang diajarkan 
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6. 

 

 

7. 

b. Guru menggunakan media pembelajaran untuk 

memvisualisasikan materi yang abstrak 

Refleksi 

Guru membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru 

Authentic asseement 

a. Guru memberikan kuis saat proses pembelajaran 

b. Guru memberikan tugas praktikum terhadap siswa 

c. Guru memberikan penilaian keaktifan siswa 

d. Guru memberikan latihan untuk umpan balik 

 

Ketrangan : 

1. Dilakukan bernilai 1 

2. Tidak dilakukan bernilai 0 

Penilaian : 

Presentase kemampuan guru dalam pembelajaran =  
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SOAL EVALUASI KUBUS DAN BALOK 

SMP KELAS VIII 

21. Aku adalah sebuah bangun 

ruang yang memiliki 6 buah sisi 

dan 8 buah titik sudut. Selain itu, 

aku memiliki 12 rusuk yang 

berukuran sama panjang. Aku 

adalah ....  

e. kubus  c. prisma segitiga  

f. balok  d. limas segitiga 

 

22. Banyak titik sudut bangun kubus 

adalah …. 

c. 2  c. 6 

d. 4  d. 8 

23.  
Dari gambar balok 

ABCD.EFGH di atas, diagonal 

ruang ditunjukkan oleh ....  

e. HC  

f. ACGE  

g. DF  

h. BCEH 

 

24. Jumlah persegi panjang yang 

kongruen dalam sebuah balok 

adalah paling banyak…. 

e. 1 pasang 

f. 2 pasang 

g. 3 pasang 

h. 4 pasang 

 

 

6. Perhatikan gambar berikut 

 
Balok ABCD.EFGH memiliki 

panjang diagonal bidang 18 cm. 

Jika tinggi balok tersebut 14 cm 

maka luas bidang diagonal 

BDHF adalah .... 

g. 525 cm
2
  c. 225 cm

2
 

h. 252 cm
2
  d. 255 cm

2
 

 

7. Berikut ini yang bukan 

merupakan jaring-jaring kubus 

adalah .... 

e.   

f. .  

 

g.  

h.   
8. Sebuah kubus memiliki panjang 

rusuk 12 cm. Luas permukaan 

kubus tersebut adalah … 

c. 144 cm
2
  c. 1728 cm

2
 

d. 864 cm
2  

d. 1872 cm
2
 

Lampiran 40 



240 

 

 

11. Sebuah balok memiliki panjang 

10 cm, lebar 15 cm dan tinggi 20 

cm. Volume balok tersebut 

adalah … 

c. 3000 cm
2
  c. 2000 cm

2
 

d. 2500 cm
2
  d. 1500 cm

2
 

 

14. Sebuah bak mandi berbentuk 

kubus memiliki panjang rusuk 

1,4 m. Banyak air yang 

dibutuhkan untuk mengisi bak 

mandi tersebut hingga setengah 

penuh adalah … 

a.  2,744 m
3
  c. 1,732 m

3
 

b. 1,372 m
3
  d. 2,477 m

3
 

 

15. Sebuah kerangka balok memiliki 

ukuran panjang 10 cm, lebar 8 

cm, dan tinggi 9 cm. Jika 

kerangka balok tersebut terbuat 

dari seutas kawat, banyaknya 

kawat minimal yang dibutuhkan 

untuk membuat kerangka 

tersebut adalah .... 

a. 108 cm   c. 24 cm  

b. 72 cm   d. 27 cm 

 

 

Uraian 

16.  
Berdasarkan gambar diatas 

e. Sebutkan rusuk-rusuknya 

f. Sebutkan salah satu 

diagonal ruang dan 

bidang diagonalnya 

g. Hitunglah panjang QS. 

h. Berapakah luas bidang 

QSWU. 

 

17. Sebuah kubus memiliki luas 

permukaan 864 cm
2
. Berapa 

cm panjang rusuk kubus 

tersebut? 

 

18. Sebuah balok yang terbuat 

dari bahan karton memiliki 

ukuran panjang 15 cm, lebar 

10 cm, dan tinggi 20 cm. 

tentukan banyaknya karton 

minimal yang dibutuhkan 

untuk membuat balok 

tersebut. 

 

19. Gambar di bawah adalah 

kerangka kubus yang terbuat 

dari kawat. Jika kawat minimal 

yang dibutuhkan untuk 

membuat kerangka tersebut 

adalah 48 cm, tentukan 

 
c. panjang rusuk kubus 

tersebut, 

d. volume kubus tersebut 
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DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI 

KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO 

 

No Kode Nilai 

1 EX1-1 55 

2 EX1-2 68 

3 EX1-3 83 

4 EX1-4 62 

5 EX1-5 73 

6 EX1-6 58 

7 EX1-7 80 

8 EX1-8 72 

9 EX1-9 52 

10 EX1-10 75 

11 EX1-11 87 

12 EX1-12 73 

13 EX1-13 88 

14 EX1-14 93 

15 EX1-15 68 

16 EX1-16 55 

17 EX1-17 83 

18 EX1-18 78 

19 EX1-19 88 

20 EX1-20 90 

21 EX1-21 90 

22 EX1-22 87 

23 EX1-23 77 

24 EX1-24 88 

25 EX1-25 50 

26 EX1-26 65 

27 EX1-27 63 

28 EX1-28 78 

29 EX1-29 43 

30 EX1-30 67 

31 EX1-31 95 

32 EX1-32 35 

33 EX1-33 88 

34 EX1-34 80 

35 EX1-35 88 

36 EX1-36 73 
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DAFTAR NILAI HASIL EVALUASI 

KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF 

 

No Kode Nilai 

1 EX2-1 72 

2 EX2-2 73 

3 EX2-3 53 

4 EX2-4 73 

5 EX2-5 62 

6 EX2-6 55 

7 EX2-7 78 

8 EX2-8 72 

9 EX2-9 70 

10 EX2-10 75 

11 EX2-11 62 

12 EX2-12 60 

13 EX2-13 50 

14 EX2-14 70 

15 EX2-16 80 

16 EX2-17 73 

17 EX2-18 67 

18 EX2-19 67 

19 EX2-20 82 

20 EX2-21 95 

21 EX2-22 80 

22 EX2-23 75 

23 EX2-24 68 

24 EX2-25 47 

25 EX2-26 67 

26 EX2-27 70 

27 EX2-28 47 

28 EX2-29 67 

29 EX2-30 50 

30 EX2-32 80 

31 EX2-34 42 

32 EX2-35 72 
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ANALISIS LEMBAR OBSERVASI  

AKTIVITAS SISWA EKSPERIMEN 1 KELAS MEDIA VIDEO 

 

No  Aspek Pembelajaran Kontekstual Pertemuan 

1 

(10-5-11) 

Pertemuan 

2 

(12-5-11) 

Pertemuan 

3 

(14-5-11) 

Pertemuan 

4 

(19-5-11) 

Pertemuan 

5 

(21-5-11) 

Pertemuan 

6 

(23-5-11) 

 

1 Mampu menyelesaikan sendiri suatu soal 4 3 2 2 3 4 

2 Mau mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas 1 1 1 1 2 1 

3 Berpartisipasi aktif dalam penggunaan media saat 

pembelajaran berlangsung 

3 3 3 3 4 4 

4 Bertanya kepada teman atau guru tentang hal-hal yang 

kurang jelas 

1 2 2 1 1 2 

5 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 2 3 3 3 3 3 

6 Memperhatikan guru ketika diberi pengarahan 3 4 4 4 4 4 

7 Mau berbagi dengan anggota kelompok yang lain dalam 

pemahaman materi saat diskusi 

2 3 2 2 3 3 

8 Melakukan kerjasama yang aktif dengan anggota 

kelompok yang lain 

2 3 2 3 4 2 

9 Mau memperhatikan contoh yang dilakukan guru 4 3 4 3 4 4 

10 Mampu menggunakan konsep materi sebelumnya untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

2 1 2 2 2 1 

11 Mampu menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari 3 3 3 2 3 3 

12 Mengerjakan kuis yang diberikan saat pembelajaran 

berlangsung 

4 3 3 3 1 3 

L
am

p
iran

 4
3

 
2
4
3
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13 Mengerjakan latihan soal sebagai umpan balik yang 

diberikan guru 

4 4 4 4 4 4 
Rata-

rata 
14 Mengisi LKS yang diberikan oleh guru 4 4 4 4 4 4 

Nilai Total 39 40 39 37 42 42 39,83 

Presentase 69,6% 71,4% 69,6% 66,1% 75% 75% 71,13% 

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Penilaian : 

5. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± ≤ 25 % 

6. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± 25% - 50% 

7. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± 50% - 75% 

8. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± ≥ 75 % 

Persentase  

Kriteria persentase aktifitas siswa: 

 Persentase aktifitas peserta didik 0% - 20% : sangat kurang 

 Persentase aktifitas peserta didik 20% - 40% : kurang 

 Persentase aktifitas peserta didik 40% - 60% : cukup 

 Persentase aktifitas peserta didik 60% - 80% : baik 

 Persentase aktifitas peserta didik 80% - 100% : sangat baik 

2
4
41
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ANALISIS LEMBAR OBSERVASI  

AKTIVITAS SISWA EKSPERIMEN 2 KELAS MULTIMEDIA INTERAKTIF 

 

No  Aspek Pembelajaran Kontekstual Pertemuan 

1 

(12-5-11) 

Pertemuan 

2 

(13-5-11) 

Pertemuan 

3 

(19-5-11) 

Pertemuan 

4 

(20-5-11) 

Pertemuan 

5 

(23-5-11) 

Pertemuan 

6 

(26-5-11) 

 

1 Mampu menyelesaikan sendiri suatu soal 4 3 2 4 3 2 

2 Mau mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas 1 1 1 1 2 2 

3 Berpartisipasi aktif dalam penggunaan media saat 

pembelajaran berlangsung 

4 4 3 4 3 4 

4 Bertanya kepada teman atau guru tentang hal-hal yang 

kurang jelas 

1 2 2 1 1 1 

5 Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 4 4 4 4 3 3 

6 Memperhatikan guru ketika diberi pengarahan 3 3 3 4 2 4 

7 Mau berbagi dengan anggota kelompok yang lain dalam 

pemahaman materi saat diskusi 

3 3 3 2 2 2 

8 Melakukan kerjasama yang aktif dengan anggota 

kelompok yang lain 

4 2 1 3 4 3 

9 Mau memperhatikan contoh yang dilakukan guru 3 3 3 3 4 4 

10 Mampu menggunakan konsep materi sebelumnya untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan 

2 1 1 2 1 1 

11 Mampu menyimpulkan apa yang baru saja dipelajari 1 3 3 4 3 2 

12 Mengerjakan kuis yang diberikan saat pembelajaran 

berlangsung 

1 3 1 3 4 3 

2
4
5
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13 Mengerjakan latihan soal sebagai umpan balik yang 

diberikan guru 

4 4 4 4 4 4 
Rata-

rata 
14 Mengisi LKS yang diberikan oleh guru 4 4 4 4 4 4 

Nilai Total 39 40 35 43 40 39 39,33 

Presentase 69,6% 71,4% 62,5% 76,79% 71,43% 69,64% 70,23% 

Kriteria Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

Penilaian : 

9. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± ≤ 25 % 

10. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± 25% - 50% 

11. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± 50% - 75% 

12. Banyak peserta yang melakukan aktivitas ± ≥ 75 % 

Persentase  

Kriteria persentase aktifitas siswa: 

 Persentase aktifitas peserta didik 0% - 20% : sangat kurang 

 Persentase aktifitas peserta didik 20% - 40% : kurang 

 Persentase aktifitas peserta didik 40% - 60% : cukup 

 Persentase aktifitas peserta didik 60% - 80% : baik 

 Persentase aktifitas peserta didik 80% - 100% : sangat baik 

2
4
6
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ANALISIS LEMBAR OBSERVASI  

PENGELOLAAN KELAS EKSPERIMEN 1 MEDIA VIDEO 

No  Aspek Pembelajaran Kontekstual Pertemuan 

1 

(10-5-11) 

Pertemuan 

2 

(12-5-11) 

Pertemuan 

3 

(14-5-11) 

Pertemuan 

4 

(19-5-11) 

Pertemuan 

5 

(21-5-11) 

Pertemuan 

6 

(24-5-11) 

1 Konstruktivisme       

a. Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan manfaat 

mempelajari materi terhadap kehidupan sehari-hari 

1 1 1 1 1 1 

b. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan 

kesimpulan dan menerapkannya berdasarkan idenya sendiri 

1 1 1 1 1 1 

c. Guru membiarkan siswa bekerja secara otonom dan 

berinisiatif sendiri 

0 1 1 0 1 1 

2 Inquiry       

a. Guru menyajikan media pembelajaran yang berisi materi 

yang diajarakan untuk mempermudah pemahaman siswa. 

1 1 1 1 0 1 

b. Guru menyediakan LKS sebagai sarana penyajian hasil 

pemahaman siswa 

1 1 1 1 1 1 

c. Guru memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan 

hasil pemahamannya kepada siswa yang lain 

0 0 0 0 1 0 

3 Questioning       

 a. Guru bertanya pada siswa tentang pengalaman dalam 

mempelajari materi 

1 0 1 1 1 1 

 b. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 1 1 1 1 1 1 

 c. Guru mendorong siswa agar mengajukan pertanyaan- 1 1 1 1 1 1 

2
4
7
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pertanyaan 

        

4 Masyarakat belajar       

 a. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 1 1 1 1 1 1 

 b. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan secara 

berkelompok 

1 1 1 1 1 1 

 c. Guru membimbing jalannya diskusi 1 1 1 1 1 1 

5 Pemodelan       

 a. Guru  memberi contoh tentang materi yang diajarkan 1 1 1 1 1 1 

 b. Guru menggunakan media pembelajaran untuk 

memvisualisasikan materi yang abstrak 

1 1 1 1 1 1 

6 Refleksi       

 Guru membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru 

0 1 1 1 1 1 

7 Authentic asseement       

 a. Guru memberikan kuis saat proses pembelajaran 1 1 1 1 0 1 

 b. Guru memberikan tugas praktikum terhadap siswa 0 0 1 1 1 1 

 c. Guru memberikan penilaian keaktifan siswa 1 1 1 1 1 1 

 d. Guru memberikan latihan untuk umpan balik 1 1 1 1 1 1 

Nilai Total 15 16 18 17 17 18 

Presentase 78,95% 84,21% 94,74% 89,47% 89,47% 94,74% 

Kriteria Baik Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

Sangat 

baik 

 

2
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Ketrangan : 

1. Dilakukan bernilai 1 

2. Tidak dilakukan bernilai 0 

Penilaian : 

Presentase kemampuan guru dalam pembelajaran =  

 

Observer  

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Asmawati,S.Pd 

2
4
9
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ANALISIS LEMBAR OBSERVASI  

PENGELOLAAN KELAS EKSPERIMEN 2 MULTIMEDIA INTERAKTIF 

 

No  Aspek Pembelajaran Kontekstual Pertemuan 

1 

(12-5-11) 

Pertemuan 

2 

(13-5-11) 

Pertemuan 

3 

(19-5-11) 

Pertemuan 

4 

(20-5-11) 

Pertemuan 

5 

(23-5-11) 

Pertemuan 

6 

(26-5-11) 

1 Konstruktivisme       

d. Guru memotivasi siswa dengan cara menyampaikan manfaat 

mempelajari materi terhadap kehidupan sehari-hari 

1 1 1 1 1 1 

e. Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan 

kesimpulan dan menerapkannya berdasarkan idenya sendiri 

0 1 1 1 0 1 

f. Guru membiarkan siswa bekerja secara otonom dan 

berinisiatif sendiri 

1 1 1 1 1 1 

2 Inquiry       

d. Guru menyajikan media pembelajaran yang berisi materi 

yang diajarakan untuk mempermudah pemahaman siswa. 

1 1 1 1 1 1 

e. Guru menyediakan LKS sebagai sarana penyajian hasil 

pemahaman siswa 

1 1 1 1 1 1 

f. Guru memberi kesempatan siswa untuk mempresentasikan 

hasil pemahamannya kepada siswa yang lain 

0 0 0 0 1 1 

3 Questioning       

 d. Guru bertanya pada siswa tentang pengalaman dalam 

mempelajari materi 

1 1 1 1 1 0 

 e. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya 1 1 1 1 1 1 

 f. Guru mendorong siswa agar mengajukan pertanyaan- 1 1 1 1 1 1 

2
5
0
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pertanyaan 

        

4 Masyarakat belajar       

 d. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil 1 1 1 1 1 1 

 e. Guru memberikan permasalahan untuk dipecahkan secara 

berkelompok 

1 0 0 1 0 1 

 f. Guru membimbing jalannya diskusi 1 1 1 1 1 1 

5 Pemodelan       

 c. Guru  memberi contoh tentang materi yang diajarkan 1 1 1 1 1 1 

 d. Guru menggunakan media pembelajaran untuk 

memvisualisasikan materi yang abstrak 

1 1 1 1 1 1 

6 Refleksi       

 Guru membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan baru 

0 1 0 1 1 1 

7 Authentic asseement       

 e. Guru memberikan kuis saat proses pembelajaran 0 1 1 1 0 1 

 f. Guru memberikan tugas praktikum terhadap siswa 1 0 0 1 0 0 

 g. Guru memberikan penilaian keaktifan siswa 1 1 1 1 1 1 

 h. Guru memberikan latihan untuk umpan balik 1 1 1 1 1 1 

Nilai Total 15 17 15 17 15 17 

Presentase 78,95% 89,47% 78,95% 89,47% 78,95% 89,47% 

Kriteria Baik Sangat 

baik 

Baik Sangat 

baik 

Baik Sangat 

baik 

Ketrangan : 

2
5
1
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1. Dilakukan bernilai 1 

2. Tidak dilakukan bernilai 0 

Penilaian : 

Presentase kemampuan guru dalam pembelajaran =  

 

Observer  

Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

 

Asmawati,S.Pd 

 

2
5
2
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 KELAS MEDIA VIDEO 

 

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Taraf signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan adalah  

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika  

Rumus yang digunakan  

 

 

Deskripsi Data 

Nilai tertinggi : 95 

Nilai terendah : 35  

Rentang  : 60 

Banyak kelas : 7 

Panjang kelas : 10 

Rata-rata  : 73 

Varians  : 207,86 

Simpangan baku : 14,42 

N   : 36 

 

Perhitungan Daftar distribusi frekuensi 

4. Rentang  

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 95 - 35 

 = 60 

Lampiran 47 
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5. Banyaknya kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3) log 36 

  

6. Panjang kelas interval 

 

Daftar Distribusi Frekuensi 

Kelas interval       

31-40 1 35,5 35,5 -37,500 1406,25 1406,25 

41-50 2 45,5 91 -27,500 756,25 1512,50 

51-60 4 55,5 222 -17,500 306,25 1225,00 

61-70 6 65,5 393 -7,500 56,25 337,50 

71-80 10 75,5 755 2,500 6,25 62,50 

81-90 11 85,5 940,5 12,500 156,25 1718,75 

91-100 2 95,5 191 22,500 506,25 1012,50 

Jumlah 
36 

 

2628 

  

7275 

 

Sedangkan tabel frekuensi diharapkan dari pengamatan adalah sebagai berikut: 

Batas kelas  Luas  
Luas 

interval 
   

30,5 -2,95 0,4984 

    40,5 -2,25 0,4878 0,0106 0,3816 1 1,002 

50,5 -1,56 0,4406 0,0472 1,6992 2 0,053 

60,5 -0,87 0,3078 0,1328 4,7808 4 0,128 

70,5 -0,17 0,0675 0,2403 8,6508 6 0,812 

80,5 0,52 0,1985 0,266 9,576 10 0,019 

90,5 1,21 0,3869 0,1884 6,7824 11 2,623 

100,5 1,91 0,4719 0,085 3,06 2 0,367 

Jumlah 
5,004 

 

Pengambilan keputusan 

Untuk  dengan dk = 7 – 3 = 4 diperoleh  

Dari perhitungan diperoleh harga  
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      9,49 

Karena  maka dapat disimpulkan H0 

diterima atau berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan H0 
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UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

KELOMPOK EKSPERIMEN 2 KELAS MULTIMEDIA INTERAKTIF 

 

Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Taraf signifikan 

Taraf signifikan yang digunakan adalah  

Kriteria pengujian 

H0 diterima jika  

Rumus yang digunakan  

 

 

Deskripsi Data 

Nilai tertinggi : 95 

Nilai terendah : 42 

Rentang  : 53 

Banyak kelas : 6 

Panjang kelas : 9 

Rata-rata  : 67,375 

Varians  : 150,24 

Simpangan baku : 12,257 

N   : 32 

 

Perhitungan Daftar distribusi frekuensi 

1. Rentang  

Rentang = data terbesar – data terkecil 

 = 95 - 42 

 = 53 
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2. Banyaknya kelas interval 

Banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

 = 1 + (3,3) log 32 

  

3. Panjang kelas interval 

 

Daftar Distribusi Frekuensi 

Kelas interval       

42-50 5 46 230 -21,38 456,89 2284,45 

51-59 2 55 110 -12,38 153,14 306,28 

60-68 8 64 512 -3,38 11,39 91,13 

69-77 11 73 803 5,63 31,64 348,05 

78-86 5 82 410 14,63 213,89 1069,45 

87-95 1 91 91 23,63 558,14 558,14 

Jumlah 
32 

 

2156 

  

4657,50 

 

Sedangkan tabel frekuensi diharapkan dari pengamatan adalah sebagai berikut: 

Batas kelas  Luas  
Luas 

interval 
   

41,5 -2,11 0,475 

    50,5 -1,38 0,398 0,077 2,464 5 2,610 

59,5 -0,64 0,219 0,179 5,728 2 2,426 

68,5 0,09 0,0438 0,2628 8,4096 8 0,020 

77,5 0,83 0,2881 0,24 7,8176 11 1,295 

86,5 1,56 0,4319 0,14 4,6016 5 0,034 

95,5 2,29 0,4854 0,05 1,712 1 0,296 

Jumlah 
6,682 
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Pengambilan keputusan 

Untuk  dengan dk = 6 – 3 = 3 diperoleh  

Dari perhitungan diperoleh harga  

 

 

 

 

 

    6,68  7,81 

Karena  maka dapat disimpulkan H0 

diterima atau berdistribusi normal. 
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penerimaan H0 
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UJI HOMOGENITAS NILAI AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN 1 DAN EKSPERIMEN 2 

 

6. Hipoteis yang diajukan  

H0 :  

H1 :  

 

7. Taraf signifikan 

Taraf signfikan yang digunakan adalah  

 

8. Kriteria pengujian 

H0 ditolak jika  

 

 

 

 

 

 

9. Rumus yang digunakan 

d. 
1

)1(2

i

ii

n

sn
s

 

e.  

f.  

 

10. Pengambilan keputusan 

Dari data nilai awal diperoleh  

n1 : 36 

n2 : 32 

  : 207,86 

 : 150,24 

1log 2

inSB

22 log110ln ii SnB

Daerah 

penerimaan H0 
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Harga-harga yang perlu untuk uji homogenitas dengan uji Bartlet 

Sampel dk     

1 35 0,0286 207,86 2,318 81,1218 

2 31 0,0323 150,24 2,177 67,4805 

Jumlah 
66 0,0608 

  

148,6023 

Varians gabungan dari 2 sampel tersebut adalah 

 

Maka  

 

 

 

Sehingga  

 

Untuk  dengan dk = 2 – 1 = 1 diperoleh  

Dari perhitungan diperoleh harga  

 

 

 

 

 

      3,84 

 

Karena  maka dapat disimpulkan H0 

diterima atau mempunyai varians populasi yang homogen. 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan H0 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR  

KELOMPOK EKSPERIMEN 1 KELAS MEDIA VIDEO 

 

Hipotesis 

H0 :  (Mencapai ketuntasan belajar) 

H1 :  (Belum mencapai ketuntasan belajar) 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus 

 

H0 ditolak jika  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

Sumber Variasi Nilai 

Jumlah 2655 

N 36 

 73 

S 14,24 

 

 

Dengan  dengan  diperoleh  

 

 

 

 

 

 

   

Karena  , maka dapat disimpulkan H0 diterima dan dapat 

disimpulkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 1  atau telah 

mencapai ketuntasan belajar. 

Daerah 

penolakan H0 
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UJI KETUNTASAN BELAJAR  

KELOMPOK EKSPERIMEN 2 KELAS MULTIMEDIA INTERAKTIF 

 

Hipotesis 

H0 :  (Mencapai ketuntasan belajar) 

H1 :  (Belum mencapai ketuntasan belajar) 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus 

 

H0 ditolak jika  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

Sumber Variasi Nilai 

Jumlah 2152 

N 32 

 67,375 

S 12,26 

 

 

Dengan  dengan  diperoleh  

 

 

 

 

 

 

   

Karena  , maka dapat disimpulkan H0 diterima dan dapat 

disimpulkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 2  atau telah 

mencapai ketuntasan belajar. 

Daerah 

penolakan H0 
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UJI PERBEDAAN RATA-RATA DATA AKHIR 

KELAS EKSPERIMEN 1 DAN EKSPERIMEN 2 

Pengujian Hipotesis 

6. Hipotesis 

 (rata-rata kelas eksperimen 1 kurang dari atau sama dengan 

rata-rata kelas eksperimen 2) 

 (rata-rata kelas eksperimen 1 lebih besar dari rata-rata kelas 

eksperimen 2) 

7. Taraf signifikasi 

Taraf signifikasi yang digunakan adalah  

8. Kriteria pengujian 

H0 diterima jika  

9. Rumus yang digunakan 

 

10. Pengambilan keputusan 

Dari hasil penelitian diperoleh 
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Dengan  dan  diperoleh  atau 

 

 

Jadi H0 ditolak karena  

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas eksperimen 1 lebih dari rata-

rata kelas eksperimen 2 yang berarti bahwa kelas eksperimen 1 yang 

menggunakan media video memiliki rata-rata lebih besar dari eksperimen 

2 yang menggunakan multimedia interaktif. 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
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