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Pembelajaran matematika yang banyak dilaksanakan saat ini menunjukkan 
kecenderungan pada pencapaian target materi semata sehingga doing math seperti 
komunikasi matematika yang seharusnya mendapat fokus perhatian menjadi sering 
terabaikan. Salah satu model pembelajaran yang berpotensi untuk 
menumbuhkembangkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik secara 
efektif  yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated   Reading  
and Composition (CIRC). Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan suatu 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui: (1) ketuntasan  belajar  dan tingkat 
keaktifan peserta didik pada  aspek kemampuan  komunikasi  matematika  melalui 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC, (2) keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC terhadap kemampuan komunikasi matematika 
peserta didik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  peserta didik kelas VIII SMP 
Muhammadiyah Sokaraja Banyumas tahun pelajaran 2010/2011. Sampel penelitian 
adalah peserta didik kelas VIII A sebagai kelas eksperimen menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe CIRC dan peserta didik kelas VIII D sebagai kelas 
kontrol  menggunakan model pembelajaran konvensional. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode dokumentasi, tes, dan observasi. Data tersebut kemudian 
dianalisis menggunakan uji proporsi dan uji kesamaan dua proporsi. 

Hasil analisis data akhir dengan uji proporsi pihak kanan menunjukkan proporsi 
ketuntasan belajar aspek komunikasi matematika tertulis peserta didik kelas 
eksperimen dan kontrol telah melampaui 80%. Hasil analisis observasi aktivitas 
peserta didik kelas eksperimen aspek komunikasi lisan menunjukkan rata-rata 
presentase keaktifan peserta didik memenuhi kriteria aktif karena telah melampaui 
62,5%. Selanjutnya, dari hasil uji kesamaan dua proporsi diketahui bahwa proporsi 
ketuntasan  belajar  peserta  didik   kelas   eksperimen lebih dari  proporsi   
ketuntasan belajar peserta didik kelas eksperimen. Berdasarkan hasil analisis, 
penggunaan model pembelajaran CIRC efektif  untuk    meningkatkan    kemampuan    
komunikasi   matematika   peserta didik  karena kegiatan  pokok dalam pembelajaran 
ini mengintegrasikan aktivitas yang memungkinkan peserta didik 
menumbuhkembangkan  kemampuan komunikasi matematika yang mereka miliki 
dalam proses pembelajaran. 

Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembelajaran matematika 
dengan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC  dapat mencapai kualifikasi 
keefektifan yang ditentukan dan lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematika peserta didik baik secara tertulis maupun lisan dibandingkan 
dengan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Matematika sebagai suatu kajian ilmu tidak pernah luput dari kehidupan 

manusia yang kompleks karena merupakan salah satu alat untuk mengembangkan 

cara berpikir manusia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan matematika pada 

taraf pendidikan formal sebagai salah satu bidang studi yang dipelajari oleh semua 

peserta didik dari sekolah dasar hingga sekolah menengah bahkan di perguruan 

tinggi. Hal ini dimaksudkan dengan penguasaan materi matematika, peserta didik 

diharapkan mempunyai sikap kritis, analitis, logis, cermat serta disiplin.  

Realita yang sering ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa banyak 

peserta didik di setiap jenjang pendidikan yang menganggap matematika adalah 

pelajaran yang sulit dan sering menimbulkan berbagai masalah yang sulit untuk 

dipecahkan, sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar. Padahal, seiring 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini semakin berkembang peran 

matematika yang memiliki nilai esensial yang dapat diterapkan dalam berbagai 

bidang kehidupan, menjadi sangatlah penting. Pola pikir matematika selalu menjadi 

andalan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Kenyataan yang saat ini sering terjadi menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika yang dilaksanakan cenderung  pada pencapaian target materi atau sesuai 

buku yang digunakan sebagai buku wajib dengan berorientasi pada soal-soal ujian 
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nasional. Hal itu didukung dengan adanya anggapan/asumsi yang keliru dari guru-

guru yang menganggap bahwa suatu pengetahuan dapat dipindahkan secara utuh dari 

pikiran siswa ke pikiran guru.  Dengan asumsi tersebut, guru hanya memfokuskan 

pembelajaran matematika pada upaya penuangan pengetahuan tentang matematika 

sebanyak mungkin kepada siswa. Akibatnya, doing math seperti komunikasi 

matematika yang seharusnya mendapat perhatian sering terabaikan, sehingga peserta 

didik kurang mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan matematikanya. 

Ketidakmampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan matematika antara 

lain disebabkan oleh ketidakmampuan peserta didik dalam mengemukakan  atau 

menjelaskan ide-ide, serta relasi matematika ke dalam bahasa yang sistematis 

(mathematical register). Di samping itu, ketidakmampuan peserta didik dalam 

mengkomunikasikan matematika juga disebabkan oleh ketidakmampuan peserta 

didik dalam menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi, serta relasi 

matematika ke dalam gambar, maupun secara geometris (representation). 

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini guru dituntut agar tugas dan 

peranannya tidak lagi sebagai pemberi informasi (transmission of knowledge), 

melainkan sebagai fasilitator dan pendorong belajar agar siswa dapat mengkonstruksi 

sendiri pengetahuannya melalui berbagai aktivitas yang dapat mengukur kemampuan 

siswa meliputi kemampuan pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, dan 

pemecahan masalah. Komunikasi matematika yang merupakan salah satu aspek 

penilaian tersebut perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran matematika 

sebab melalui komunikasi matematika, siswa dapat mengkonsolidasi pemikiran 

matematisnya dan mengembangkan ide atau gagasan matematikanya.  
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Komunikasi matematika merupakan suatu proses psikologi yang tidak hanya 

melibatkan aplikasi dalil-dalil atau teorema-teorema yang dipelajari. Oleh karena itu, 

aktivitas ini merupakan aktivitas intelektual yang tinggi. Komunikasi matematika 

melibatkan kemampuan peserta didik secara lebih kompleks, antara lain kemampuan 

dalam menyajikan pernyataan matematika secara lisan maupun tertulis melalui 

gambar, tabel atau diagram serta mengajukan dugaan, ide, situasi, dan relasi 

matematika secara lisan atau tertulis.  

Ditinjau dari ilmu psikologi, komunikasi sangat penting untuk pertumbuhan 

kepribadian manusia. Ahli-ahli ilmu sosial telah berkali-kali mengungkapkan bahwa 

kurangnya komunikasi akan menghambat kepribadian. Seorang antropolog terkenal 

bernama Ashley Montagu, dengan tegas menulis : “the most important agency 

through which the child learns to be human is communication, verbal also 

nonverbal” (Rakhmat, 2007:2). Komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan 

pengalaman kesadaran manusia. Hal ini sejalan dengan yang telah digariskan dalam 

GBHN bahwa tujuan inti dari pendidikan adalah perkembangan kepribadian secara 

optimal dari setiap anak didik sebagai pribadi. Dengan demikian, setiap kegiatan 

proses pendidikan hendaknya diarahkan kepada tercapainya pribadi yang 

berkembang optimal sesuai dengan potensinya masing-masing.  

Peningkatan  kemampuan  komunikasi  siswa  dapat  dilakukan  dengan 

mengadakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Brenner  menemukan bahwa dalam suatu proses pembelajaran 

matematika di kelas, keterlibatan siswa dalam komunikasi matematika sangat sedikit 

karena sebagian besar siswa hanya berorientasi pada jawaban sederhana dan 
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deskripsi prosedural yang terfragmentasi (Brenner, 1998:103). Hal ini diperkuat pula 

oleh hasil yang diperoleh The Thirds International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) yang menunjukkan bahwa siswa SMP Indonesia sangat lemah dalam 

penyelesaian masalah tetapi cukup baik dalam ketrampilan prosedural                    

(Jupri, 2007:2). Oleh karena itu, perlu dirancang suatu pembelajaran yang 

membiasakan peserta didik untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, sehingga 

peserta didik lebih  memahami konsep yang diajarkan serta mampu 

mengkomunikasikan pemikirannya baik dengan guru, teman  maupun  terhadap  

materi  matematika  itu  sendiri.  Salah  satu  cara  yang dapat  dilakukan untuk 

menumbuh-kembangkan kemampuan komunikasi peserta didik di kelas adalah 

dengan melaksanakan model pembelajaran yang relevan dan efektif  untuk 

diterapkan oleh guru.   

Model pembelajaran yang dilakukan sebaiknya model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengkonstruksi  pengetahuannya  sendiri  

sehingga  siswa  lebih  mudah  untuk memahami   konsep-konsep   yang   diajarkan   

dan   mengkomunikasikan   ide-idenya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Usaha 

alternatif untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif. Salah satu model pembelajaran  kooperatif yang berpotensi 

untuk menumbuhkembangkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

secara efektif  yaitu model pembelajaran Cooperative Integrated   Reading  and 

Composition (CIRC).  

Terjemahan bebas dari CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis 

secara kooperatif-kelompok (Suyatno, 2009:68). Berkaitan dengan masalah di atas, 
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komunikasi matematika peserta didik adalah kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi yang meliputi penggunaan keahlian membaca, menulis, menyimak, 

mendengar, berdiskusi, menginterpretasi, mengevaluasi ide, simbol, istilah, serta 

informasi matematika. Model pembelajaran ini diharapkan efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Kegiatan pokok 

dalam pembelajaran CIRC mengintegrasikan kemampuan membaca, menulis, 

menyimak, mendengar, dan berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah, 

sehingga sangat sesuai bila diterapkan dalam rangka peningkatan kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik.  

Salah satu materi yang berpotensi dan sesuai dengan karakteristik dalam 

rangka upaya peningkatan kemampuan komunikasi matematika peserta didik adalah 

materi kubus dan balok yang merupakan bagian dari kajian ilmu geometri. Geometri 

merupakan salah satu topik penting dalam matematika sekolah termasuk pada 

matematika sekolah menengah pertama (SMP). Tujuan pengajaran geometri adalah 

mengembangkan cara berpikir secara logis, mengembangkan intuisi keruangan 

(spatial) bagi dunia nyata dan menunjang mata pelajaran lain (Mulyati, 2000:79). 

Meskipun demikian, bukti-bukti empiris di lapangan baik di Indonesia maupun di 

luar Indonesia menunjukkan bahwa hasil pembelajaran geometri belum memuaskan. 

Padahal sebagai salah satu ilmu dasar yang penting, geometri diperlukan untuk 

pengembangan pembelajaran geometri itu sendiri maupun geometri sebagai ilmu 

yang membantu bidang lain. 

Materi kubus dan balok yang dipilih peneliti  batasi pada dua sub materi pokok 

yaitu luas permukaan dan volum kubus balok.  Alasan pemilihan materi ini adalah 
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karena banyaknya konsep-konsep matematika yang perlu disajikan dalam ilustrasi-

ilustrasi yang memerlukan kemampuan komunikasi matematika dari peserta didik 

sehingga memudahkan peneliti untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik. Di samping itu, penguasaan peserta didik terhadap materi ini juga 

sangat diperlukan karena merupakan salah satu materi prasyarat yang penting untuk 

melangkah ke materi selanjutnya.  

Penguasaan materi prasyarat dalam pembelajaran matematika memiliki 

peranan yang penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Dienes, yang menyatakan 

bahwa  pada dasarnya belajar matematika melibatkan suatu struktur hirakri dari 

konsep-konsep tingkat lebih tinggi yang dibentuk atas dasar apa yang terbentuk 

sebelumnya (Hudojo, 2003:83). Selain itu dalam kehidupan peserta didik sehari-hari 

sering dijumpai kejadian yang berhubungan dengan materi tersebut, misalnya untuk 

menentukan luas permukaan atau volum suatu bak mandi dan lain-lain. Pelaksanaan 

pembelajaran matematika untuk materi pokok geometri selama ini menunjukkan 

bahwa banyak peserta didik yang masih kesulitan dalam memahami dan 

memecahkan masalah soal-soal yang memunculkan suatu persoalan kontekstual. 

Hasil penelitian mengenai model pembelajaran CIRC yang telah dilakukan 

oleh Pratiwi tahun 2010 menunjukkan bahwa model pembelajaran CIRC efektif 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik jenjang pendidikan 

menengah pada materi pokok kubus dan balok.  Oleh karena itu, perlu penelitian 

lanjutan untuk mengukur kemampuan matematika peserta didik yang lain yaitu 

kemampuan komunikasi matematika dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC.  
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Penelitian ini dilakukan di sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Hal ini karena SMP sebagai bagian dari pendidikan dasar merupakan salah 

satu komponen perkembangan peserta didik yang sangat menentukan dalam 

pembentukan sikap, kecerdasan dan kepribadian peserta didik yang pada gilirannya 

mengarah pada komunikasi atau komunitas sosial, khususnya komunikasi 

matematika. Sifat dasar inilah yang memerlukan perhatian dalam pengajaran 

matematika, khususnya pengajaran matematika di SMP.  

Sekolah yang menjadi tempat penelitian adalah SMP Muhammadiyah 

Sokaraja. Sekolah ini  merupakan salah satu sekolah swasta di Kabupaten Banyumas 

yang sedang berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran pada semua mata 

pelajaran termasuk matematika. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan guru matematika kelas VIII, diketahui bahwa pembelajaran matematika yang 

dilakukan selama ini belum pernah menggunakan model pembelajaran CIRC, 

khususnya untuk materi kubus dan balok. Selain itu, minat peserta didik untuk 

belajar matematika terutama untuk materi yang berhubungan dengan geometri masih 

kurang sehingga hasil belajar yang diperoleh belum seperti yang diharapkan. Siswa 

hanya terpacu pada penjelasan dan tugas yang diberikan oleh guru. Model 

pembelajaran yang diterapkan juga kurang variatif dan cenderung bertumpu pada 

model pembelajaran konvensional. Akibatnya kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik  rendah dan hasil belajar yang diperoleh belum sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  
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Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Terhadap Kemampuan 

Komunikasi Matematika Pada Pembelajaran Matematika SMP”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

(1) Apakah pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)  dapat mencapai 

kualifikasi keefektifan yang telah ditentukan? 

(2) Apakah pembelajaran kemampuan komunikasi matematika melalui penerapan 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC lebih efektif dibandingkan dengan 

model  pembelajaran konvensional? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah pada kompetensi dasar menghitung luas permukaan dan volume kubus, 

balok, prisma, dan limas dengan materi pokok kubus dan balok mengenai luas 

permukaan dan volum yang diajarkan pada peserta didik kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Sokaraja Banyumas tahun pelajaran 2010/2011. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

(1) ketuntasan  belajar  dan tingkat keaktifan peserta didik pada aspek kemampuan  

komunikasi  matematika  melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC, 
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(2) keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC terhadap kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2010/2011 dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

(1) Bagi guru, penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC ini dapat menciptakan iklim pembelajaran yang interaktif di dalam kelas 

sehingga dapat menambah motivasi guru untuk meningkatkan variasi mengajar 

dalam memperbaiki sistem pembelajaran.  

(2) Bagi peserta didik, dapat meningkatkan kreativitas, memunculkan  pemikiran 

yang kritis, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. 

(3) Bagi peneliti, skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk 

melaksanakan pembelajaran matematika kelak ketika menjadi guru. 

 

1.6. Pembatasan Istilah 

1.6.1 Keefektifan 

Kata keefektifan berasal dari kata efektif yang artinya dapat membawa hasil, 

atau berhasil guna  (Tim Penyusun Kamus, 2008:374). Secara umum, keefektifan 

dihubungkan dengan pencapaian sasaran yang telah ditentukan atau perbandingan 

antara hasil nyata dengan hasil ideal. Keefektifan dapat juga diartikan sebagai suatu 
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ukuran yang menyatakan seberapa jauh tindakan/usaha mendatangkan hasil dan 

dapat mencapai tujuan.  

1.6.2 Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang menggambarkan 

kegiatan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru (Depdiknas, 

2009). Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

1.6.3 Kemampuan Komunikasi Matematika 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu. Kemudian mendapat imbuhan ke-an menjadi kemampuan yang 

berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan (Tim Penyusun Kamus, 2008:909). 

Kemampuan komunikasi matematika dalam penelitian ini adalah kecakapan yang 

dimiliki peserta didik untuk mengalihkan ide, konsep, dan gagasan materi 

matematika yang dimilikinya secara tertulis maupun lisan sesuai dengan indikator 

kemampuan komunikasi matematika yang ditentukan.  

1.6.4 Keefektifan Model Pembelajaran 

Keefektifan model pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian 

sebagai berikut. 

(1) Keefektifan model terhadap kemampuan komunikasi matematika tertulis 

Keefektifan dalam bentuk komunikasi matematika tertulis ditunjukkan oleh 

hasil tes kemampuan komunikasi matematika pada peserta didik yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe CIRC mencapai ketuntasan belajar 

≥ 65 dan secara klasikal ≥ 80% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas 
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tersebut telah tuntas belajar. Ketuntasan belajar dalam penelitian ini adalah 

ketuntasan belajar peserta didik pada aspek kemampuan komunikasi 

matematika yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan tingkat kemampuan 

peserta didik pada aspek kemampuan komunikasi matematika, media, sumber 

belajar dan tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah yang diteliti. 

(2) Keefektifan model terhadap kemampuan komunikasi matematika lisan 

Keefektifan ini ditunjukkan oleh rata-rata persentase keaktifan peserta didik 

dalam aktivitas komunikasi lisan  yang dikenai model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC mencapai ≥ 62,5% atau minimal memenuhi kriteria aktif 

berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan. Persentase keaktifan peserta 

didik ditentukan berdasarkan analisis lembar pengamatan yang mengukur 

secara klasikal keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran sesuai 

dengan indikator kemampuan komunikasi matematika yang telah ditetapkan. 

1.6.5 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC  

 CIRC singkatan dari Cooperative Integrated Reading and Composition. 

Terjemahan bebas dari CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara 

kooperatif-kelompok (Suyatno, 2009:68). Dalam model pembelajaran ini, siswa 

ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen, yang terdiri atas 4 

atau 5 siswa. Dalam kelompok ini tidak dibedakan atas jenis kelamin, suku bangsa 

atau tingkat kecerdasan siswa. Jadi dalam kelompok ini sebaiknya ada siswa yang 

pandai, sedang atau lemah, dan masing-masing siwa sebaiknya merasa cocok satu 

sama lain. 
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1.6.6 Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional dalam penelitian ini merupakan 

pembelajaran yang biasa digunakan guru dalam menyampaikan materi dengan 

metode ekspositori. Penggunaan metode ekspositori dalam penelitian ini dilengkapi 

dengan LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik) yang dapat membantu peserta didik 

dalam mengkontruksi suatu konsep melalui pertanyaan-pertanyaan.  

 

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika  penulisan  skripsi  disajikan  untuk memberikan gambaran secara 

garis besar tentang penulisan skripsi. Penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 bagian 

yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1.7.1 Bagian Awal  

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi  

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab. Setiap bab meliputi hal-hal sebagai 

berikut. 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan istilah dan sistematika penulisan 

skripsi. 
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BAB II: LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dibuat dalam kegiatan ini meliputi belajar, pembelajaran matematika, teori belajar 

yang mendasari penelitian, model pembelajaran kooperatif tipe CIRC, model 

pembelajaran konvensional, kemampuan komunikasi matematika, materi kubus dan 

balok, kerangka berpikir dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi penentuan objek penelitian, prosedur penelitian, desain penelitian, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis  data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

BAB V: PENUTUP 

Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian. 

1.7.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
2.1 Landasan Teori 

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pada 

bagian ini akan disajikan landasan teori yang mendasari penelitian meliputi belajar, 

pembelajaran matematika, teori belajar yang mendasari penelitian, model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC, model pembelajaran konvensional, kemampuan 

komunikasi matematika, serta materi kubus dan balok. 

2.1.1 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

2.1.1.1. Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi manusia (Anni, 2007:2).  

 Pengertian belajar  telah dirumuskan oleh beberapa ahli salah satunya adalah 

Cronbach yang menyatakan bahwa : “learning is shown by a change in behavior as 

a result of experience” (Sadirman, 2003: 19). Terjemahan bebas dari kalimat tersebut 

adalah belajar akan nampak dengan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. Selain itu, Harold Spears juga memberikan pengertian belajar dengan 

mengemukakan bahwa: “learning is to observe, to read, to imitate, to try something 

themselves, to listen, to follow direction” (Sadirman, 2003: 20). Kalimat tersebut 
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mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk mengamati, membaca, meniru, 

mencoba sesuatu dengan mandiri, mendengarkan, dan mengikuti petunjuk.  

 Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses belajar 

menimbulkan perubahan tingkah laku individu pembelajar. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Gagne dan Berliner yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses 

ketika suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman   (Anni, 

2007:2). Belajar merupakan suatu proses aktif dalam memperoleh pengetahuan atau 

pengalaman yang baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku. Misalnya, 

setelah belajar matematika siswa itu mampu mendemonstrasikan pengetahuan 

ketrampilan matematikanya dimana sebelumnya ia belum dapat melakukannya.  

 Dari berbagai pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa dalam proses belajar 

selalu ditandai adanya perubahan pada diri individu yang melakukan proses belajar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu 

yang ditandai adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman dan 

latihan untuk memperoleh pengetahuan dan kecakapan atau ketrampilan baru. 

2.1.1.2. Pembelajaran Matematika 

Menurut konsep komunikasi, pembelajaran adalah proses komunikasi 

fungsional antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa, dalam rangka 

perubahan sikap dan pola pikir yang akan menjadi kebiasaan bagi siswa yang 

bersangkutan (Suherman, 2004:8). Guru berperan sebagai komunikator, siswa 

sebagai komunikan, dan materi yang dikomunikasikan berisi pesan berupa ilmu 

pengetahuan.  
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Hakikat matematika berkaitan dengan ide-ide, struktur-struktur, dan 

hubungan-hubungan yang diatur menurut ketentuan yang logis. Jadi pembelajaran 

matematika berkaitan dengan konsep-konsep yang abstrak (Hudojo, 2003:72). 

Karena itu, diperlukan simbol-simbol formal untuk membantu memanipulasi aturan-

aturan yang beroperasi di dalam struktur-struktur. Simbolisasi memberikan fasilitas 

komunikasi dan dari komunikasi ini kita mendapat sejumlah besar informasi. Agar 

simbol itu berarti, kita harus memahami ide yang terkandung dalam simbol tersebut. 

Hal terpenting adalah bahwa ide harus dipahami terlebih dahulu sebelum 

disimbolkan. Karena itu, belajar matematika sebenarnya dilakukan untuk 

mendapatkan pengertian hubungan-hubungan dan simbol-simbol yang selanjutnya 

mengaplikasikan konsep-konsep yang dihasilkan ke situasi yang nyata.  

 Sebagaimana telah dinyatakan oleh Dienes bahwa belajar matematika 

melibatkan struktur hirarki dari konsep-konsep tingkat lebih tinggi yang dibentuk 

atas dasar apa yang telah dibentuk sebelumnya (Hudojo, 2003:83). Empat pilar 

pendidikan yang ditetapkan UNESCO menjadikan belajar matematika tidak sekadar 

learning to know (fakta, skills,prinsip, dan konsep), melainkan harus ditingkatkan 

menjadi learning to do (doing mathematics), learning to be (enjoy mathematics) 

hingga learning to live together (cooperative learning in mathematics).  

 Pilar terakhir menekankan pentingnya belajar memahami bahwa setiap orang 

hidup dalam suatu masyarakat dimana terjadi interaksi dan komunikasi dengan orang 

lain. Implikasi penciptaan suasana pilar ini terhadap pembelajaran matematika, 

adalah memberi kesempatan kepada siswa agar bersedia bekerja/belajar bersama, 

saling menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat berbeda, belajar 
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mengemukakan dan atau bersedia sharing ideas dengan teman dalam melaksanakan 

tugas-tugas matematika. Dengan kata lain belajar matematika yang berorientasi pada 

pilar ini, diharapkan dapat membuat siswa mampu bersosialisasi dan berkomunikasi 

dalam konteks  matematika dengan teman lainnya. Oleh karena itu perlu adanya 

perubahan paradigma pengajaran matematika menjadi pembelajaran matematika.  

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, pembelajaran matematika 

merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat proses kinerja yang melibatkan 

setiap komponen secara sinergi dan fungsional yaitu kinerja guru matematika yang 

melibatkan potensi siswa, fasilitas dan lingkungan belajar secara optimal. Melalui 

pembelajaran matematika yang baik, diharapkan siswa dapat memperoleh 

pemahaman secara komprehensif dan holistik (lintas topik bahkan lintas mata 

pelajaran jika memungkinkan) tentang materi yang telah disajikan. 

 Perhatian pemerintah dan pakar pendidikan matematika di berbagai negara 

termasuk Indonesia untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa tidak hanya 

tertuju kepada kurikulum berbasis kompetensi seperti yang digalakkan di sekolah 

sekarang ini. Dalam rangka mengatasi rendahnya aktivitas dan hasil belajar 

matematika, sekarang ini telah diujicobakan penggunaan pembelajaran matematika 

yang lebih memfasilitasi siswa untuk belajar aktif seperti yang telah dikembangkan 

di negara-negara maju. Berdasarkan kecenderungan pembelajaran matematika saat 

ini, penerapan keempat pilar UNESCO, serta pentingnya penguasaan kompetensi 

matematika untuk kehidupan peserta didik, telah dikeluarkan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) oleh Pemerintah melalui Permen 23 Tahun 2006.  Adapun SKL untuk 

mata pelajaran matematika sebagai berikut. 
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(a) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

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

dalam pemecahan masalah. 

(b) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

(c) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

(d) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

(e) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Pembelajaran matematika yang akan dikembangkan dalam penelitian ini lebih 

diarahkan agar peserta didik dapat menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika 

dan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

 

2.1.2 Teori Belajar yang Mendasari Penelitian 

2.1.2.1 Teori Belajar Piaget 

Pembelajaran matematika menurut pandangan kontruktivis adalah 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkontruksi konsep-konsep 

matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi. Salah satu tokoh 
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dalam pembelajaran kontruktivis adalah Jean Piaget. Piaget mengemukakan tiga 

prinsip utama pembelajaran antara lain belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, 

belajar lewat pengalaman sendiri (Sugandi, 2004:35).  

 Teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang 

perkembangan kognitif sebagai  suatu proses dimana anak secara aktif membangun 

sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pegalaman dan interaksi 

mereka (Trianto, 2007:14). Untuk membantu perkembangan kognitif peserta didik, 

perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan peserta didik belajar 

sendiri misalnya dengan melakukan percobaan, mengajukan pertanyaan dan mencari 

jawaban sendiri atau dengan melakukan penemuan.  

Kurikulum yang telah diterapkan saat ini menuntut guru agar tugas dan 

peranannya tidak lagi sebagai pemberi informasi (transmission of knowledge), 

melainkan sebagai fasilitator dan pendorong belajar agar siswa dapat mengkonstruksi 

sendiri pengetahuannya melalui berbagai aktivitas yang dapat mengukur kemampuan 

siswa meliputi kemampuan pemahaman konsep, prosedur, penalaran, komunikasi, 

dan pemecahan masalah. Komunikasi matematika yang merupakan salah satu aspek 

penilaian tersebut perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran matematika 

sebab melalui komunikasi matematika, siswa dapat mengkonsolidasi pemikiran 

matematisnya dan mengembangkan ide atau gagasan matematikanya.  

Teori belajar Piaget menjadi salah satu landasan dalam penelitian ini karena 

model pembelajaran yang akan digunakan, dirancang untuk membiasakan peserta 

didik mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga peserta didik lebih 
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memahami konsep yang diajarkan serta mampu mengkomunikasikan gagasan atau 

ide-ide matematika dengan bahasa sendiri.  

2.1.2.2 Teori Belajar Bruner 

Teori Bruner yang disebut sebagai pembelajaran penemuan (inkuiri) adalah 

suatu model pengajaran yang menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur 

materi (ide kunci) dari suatu ilmu yang dipelajari, perlunya belajar aktif sebagai 

dasar dari pemahaman sebenarnya, dan nilai dari berfikir secara induktif dalam 

belajar (pembelajaran yang sebenarnya terjadi melalui penemuan pribadi). Menurut 

Bruner, belajar akan lebih bermakna bagi siswa jika mereka memusatkan 

perhatiannya untuk memahami struktur materi yang dipelajari (Trianto, 2007:79).  

Bruner sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003:44) menyatakan bahwa 

dalam proses belajarnya anak melewati tiga tahap yaitu tahap enaktif, ikonik, dan 

simbolik. Penjelasan mengenai ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut. 

(a) Tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-benda 

konkrit atau menggunakan situasi yang nyata. 

(b) Tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual 

(visual imagery), gambar, atau diagram, yang menggambarkan kegiatan konkrit 

atau situasi konkrit yang terdapat pada tahap enaktif tersebut di atas (butir a). 

(c) Tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu 

direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak  baik simbol-simbol 
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verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang 

matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain. 

Teori belajar Bruner pada penelitian ini berhubungan dengan model 

pembelajaran CIRC yang dirancang sebagai suatu pembelajaran yang mengandung 

muatan menemukan dalam mencari penyelesaian suatu masalah melalui aktivitas 

yang memungkinkan siswa untuk mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk 

lisan maupun tulisan baik dengan guru, teman  maupun  terhadap  materi  

matematika  itu  sendiri. 

2.1.2.3 Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky berpendapat seperti Piaget, bahwa siswa membentuk pengetahuan 

sebagai hasil dari pikiran dan kegiatan siswa sendiri melalui bahasa. Menurut 

Vygotsky,  pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau belajar menangani tugas-

tugas yang belum pernah dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam 

jangkauan   kemampuannya  atau  tugas-tugas   tersebut   berada   dalam   zone  of  

proximal development (Trianto,2007:27). Zone of proximal development adalah  

perkembangan sedikit di atas perkembangan seseorang saat ini. Vygotsky yakin 

bahwa fungsi mental yang lebih tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan 

atau kerjasama antar individu, sebelum fungsi mental yang lebih tinggi itu terserap 

ke dalam individu tersebut.  

Ide penting lain yang diturunkan dari teori Vygotsky adalah scaffolding. 

Scaffolding berarti memberikan sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama 

tahap-tahap awal pembelajaran kemudian anak tersebut mengambil alih tanggung 

jawab yang semakin besar segera setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut 
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dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam 

langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, ataupun yang lain sehingga 

memungkinkan siswa tumbuh mandiri. 

Salah satu prinsip kunci dari teori belajar Vygotsky adalah penekanan pada 

hakekat sosial dari pembelajaran peserta didik yaitu peserta didik belajar melalui 

interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Hal ini sejalan 

dengan prinsip model pembelajaran kooperatif yang digunakan menyatakan bahwa 

siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka 

saling berdiskusi dengan temannya. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC yang dalam penerapannya memungkinkan siswa secara rutin 

bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah 

yang kompleks. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC 

CIRC merupakan singkatan dari Cooperative Integrated Reading and 

Composition dan termasuk salah satu model pembelajaran kooperatif  yang pada 

mulanya merupakan sebuah program yang komprehensif atau luas dan lengkap untuk 

pengajaran membaca, menulis, dan seni berbahasa untuk kelas-kelas tinggi sekolah 

dasar (Slavin, 2009:201). Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara berkolaborasi 

untuk mencapai tujuan bersama (Trianto, 2007:42). Pembelajaran kooperatif 

mendorong siswa bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan suatu tugas, atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainya. Di samping itu, 
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pembelajaran kooperatif mendorong peserta didik aktif menemukan sendiri 

pengetahuannya melalui ketrampilan proses. 

 Pada awalnya, model CIRC diterapkan dalam pembelajaran yang 

berhubungan dengan kajian ilmu bahasa. Dalam kelompok kecil, para siswa diberi 

suatu teks atau bacaan (cerita atau novel), kemudian siswa latihan membaca atau 

saling membaca, memahami ide pokok, saling merevisi, dan menulis ikhtisar cerita, 

atau memberikan tanggapan terhadap isi cerita, atau untuk mempersiapkan tugas 

tertentu dari guru. Seiring dengan perubahan zaman, CIRC kini  telah dikembangkan 

oleh para insan pendidikan bukan hanya digunakan pada pelajaran bahasa tetapi juga 

pelajaran eksak salah satunya adalah pelajaran matematika. 

Dalam  model  pembelajaran  ini,  siswa  ditempatkan  dalam  kelompok- 

kelompok  kecil  yang  heterogen,  yang  terdiri  atas  4  atau  5  siswa.  Dalam 

kelompok  ini  terdapat  siswa  yang  pandai,  sedang  atau  lemah,  dan  masing- 

masing  siswa   sebaiknya  merasa  cocok  satu  sama  lain.  Tujuan utama dari CIRC 

adalah menggunakan tim-tim kooperatif untuk membantu para siswa mempelajari 

kemampuan memahami bacaan yang diaplikasikan secara luas (Slavin, 2009:204). 

Melalui   pembelajaran   kooperatif tipe CIRC ini,   diharapkan   siswa   dapat   

meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, menumbuhkan rasa sosial yang tinggi dan 

mampu mengemukakan gagasan atau ide-ide matematika ke dalam bahasa yang 

sistematis yang pada akhirnya dapat meningkatan kemampuan komunikasi 

matematika.  

Sebelum dibentuk   kelompok,   siswa   diajarkan   bagaimana   bekerjasama   

dalam   suatu kelompok. Kerjasama tim/kelompok menjadi salah satu unsur khas 
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model ini karena dalam kegiatan pokok model pembelajaran CIRC, para siswa 

merencanakan, merevisi, dan menyunting hasil pekerjaan kelompok mereka melalui 

kolaborasi yang erat dengan teman satu tim mereka Siswa  diajari  menjadi  

pendengar  yang  baik,  dapat  memberikan penjelasan   kepada   teman   

sekelompok,   berdiskusi,   mendorong   teman   lain untuk bekerjasama, menghargai 

pendapat teman lain, dan sebagainya. Jadi, dalam model pembelajaran ini setiap 

anggota dalam kelompok dituntut untuk mampu memahami cara penyelesaian 

masalah tersebut sehingga kerjasama kelompok dalam menyelesaikan suatu masalah 

sangat dibutuhkan. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang dikemukakan Slavin 

(2009:202) dalam bukunya yang menyatakan bahwa : “In most CIRC activities, 

students follow a sequence of teacher instruction, team practice, peer 

preassessments, assessment, and team recognition. Students are not assessed until 

their teammates have determined they are ready”  

2.1.3.1 Penerapan Model Pembelajaran CIRC  

Suyatno (2009:68) mengungkapkan sintaks model pembelajaran CIRC yang 

terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut. 

(a) Membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari 4-5 orang  siswa. 
(b) Guru memberikan wacana bahan bacaan sesuai dengan materi bahan ajar. 
(c) Siswa bekerja sama (saling membaca bergantian, menemukan ide pokok, 

memberikan tanggapan) terhadap wacana kemudian menuliskan hasil 
kolaboratifnya pada lembar jawaban. 

(d) Mempresentasikan/membacakan hasil kerja kelompoknya. 
(e) Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan.  
(f) Penutup 
 

Dalam langkah-langkah model pembelajaran CIRC tersebut, terdapat 

kegiatan pokok  ketika siswa bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan soal. 

Kegiatan tersebut meliputi   rangkaian   kegiatan  bersama   yang   spesifik, yaitu 
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(a) salah satu anggota atau beberapa kelompok membaca soal; (b) membuat 
prediksi atau menafsirkan isi soal, termasuk menuliskan apa yang diketahui, 
apa yang ditanyakan dan memisalkan yang ditanyakan dengan suatu variabel; 
(c) saling membuat ikhtisar/rencana penyelesaian; (d) menuliskan 
penyelesaian soal secara urut (e) saling merevisi dan mengedit hasil 
pekerjaan/penyelesaian (Suyitno, 2005:3). 

 
Berdasarkan sintaks dan kegiatan pokok model pembelajaran CIRC di atas, 

maka penerapan model pembelajaran ini dapat dikembangkan secara lebih rinci 

menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti dalam proses pembelajaran 

antara lain sebagai berikut. 

(a) Menjelaskan suatu materi pokok matematika tertentu kepada para siswanya 

kemudian memberikan latihan soal uraian termasuk cara menyelesaikannya. 

(b) Membentuk kelompok-kelompok belajar siswa yang heterogen. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa.  

(c) Mempersiapkan soal uraian dan membagikannya kepada setiap kelompok yang 

sudah terbentuk.  

(d) Mengkondisikan agar dalam setiap kelompok terjadi serangkaian kegiatan yang 

spesifik sebagai berikut.  

(1) Salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota saling 

membaca soal tersebut.  

(2) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal termasuk menuliskan 

yang ditanyakan dengan suatu variabel tertentu.  

(3) Saling membuat rencana penyelesaian soal.  

(4) Menuliskan penyelesaian soal secara urut.  

(5) Menyerahkan hasil tugas kelompok kepada guru.  
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(e) Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan jika diperlukan guru  dapat 

memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan secara proporsional.  

(f) Ketua kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya atau melapor kepada 

guru tentang hambatan yang dialami oleh anggota kelompoknya. Ketua 

kelompok harus dapat menjamin bahwa setiap anggota kelompok telah 

memahami dan dapat mengerjakan soal yang diberikan guru.  

(g) Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya di depan kelas. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika 

diperlukan.  

(h) Memberikan penguatan atas hasil diskusi yang telah disajikan siswa baik secara 

tertulis maupun lisan. 

(i) Memberikan tugas/soal secara individual kepada para siswa tentang materi 

yang sedang dipelajari.  

(j) Membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan para siswa dipersilakan 

kembali ke tempat duduknya masing-masing.  

(k) Mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari menjelang akhir waktu 

pembelajaran. 

Salah satu indikator keefektifan belajar dalam model pembelajaran ini adalah 

keterlibatan siswa untuk belajar secara aktif. Hal tersebut merupakan suatu usaha 

untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran yang saat ini dianggap 

kurang dapat memfalisitasi siswa untuk dapat belajar aktif. Dengan demikian siswa 

tidak hanya menerima saja materi pengajaran yang diberikan guru, melainkan siswa 

juga berusaha menggali dan mengembangkan sendiri dalam kelompoknya. 

2.1.3.2 Kelebihan Model Pembelajaran CIRC 

Kelebihan model pembelajaran CIRC sebagai berikut. 
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(a) CIRC merupakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika siswa karena mengintegrasikan   

kemampuan-kemampuan yang menjadi indikator  kemampuan komunikasi 

matematika pada siswa. 

(b) Guru bertindak sebagai fasilitator sehingga dominasi guru dalam pembelajaran 

berkurang.  

(c) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling memeriksa pekerjaannya 

sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penyelesaian suatu soal 

berkurang. 

(d) Membantu siswa yang memiliki kemampuan akademik lemah. 

(e) Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk uraian. 

(f) Menunjang munculnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

(g) Melatih siswa untuk bekerja secara kelompok, melatih keharmonisan dalam 

hidup bersama atas dasar saling menghargai. 

 

2.1.4 Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan pembelajaran yang biasa digunakan guru dalam menyampaikan materi 

dengan metode ekspositori. Penggunaan metode ekspositori dalam penelitian ini 

dilengkapi dengan LKPD (Lembar Kegiatan Peserta Didik) yang dapat membantu 

peserta didik dalam mengkontruksi suatu konsep melalui pertanyaan-pertanyaan.  

Metode ekspositori adalah cara penyampaian pelajaran dari seorang guru 

kepada peserta didik di dalam kelas dengan cara berbicara diawal pelajaran, 

menerangkan materi dan contoh soal disertai tanya jawab. Keuntungan model 
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pembelajaran konvensional adalah memudahkan untuk mengefisienkan akomodasi 

dan sumber-sumber peralatan dan mempermudah penggunaan jadwal yang efektif. 

Tahap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode ekspositori 

menuntut peran aktif guru yang lebih banyak daripada aktivitas peserta didik. 

Pelaksanaan metode ini dimulai dengan berbicara di awal pelajaran, menerangkan 

materi dan contoh soal serta waktu-waktu tertentu saja. Peserta didik tidak hanya 

mendengarkan penjelasan  guru  tetapi mengerjakan soal sendiri, saling bertanya, dan 

mengerjakan bersama teman atau disuruh membuatnya di papan tulis. Guru dapat 

memeriksa pekerjaan peserta didik secara individual, menjelaskan lagi kepada 

peserta didik secara individual atau klasikal. Peserta didik mengerjakan latihan 

sendiri/ dapat bertanya temanya atau diminta guru untuk mengerjakan di papan tulis. 

Meskipun dalam hal terpusatnya kegiatan pembelajaran masih kepada  guru, tetapi 

dominasi guru sudah banyak berkurang (Suyitno, 2006:4). 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan metode ekspositori sebagaimana 

diungkapkan oleh Ibrahim (2000:43) dapat dilakukan dengan dua metode sebagai 

berikut. 

(1) Metode ekspositori yang diselingi dengan tanya jawab antara guru dan peserta 

didik. Metode ceramah yang digunakan guru dapat membuat peserta didik pasif 

dalam pembelajaran sehingga perlu ada interaksi antara guru dan peserta didik 

antara lain melalui tanya jawab. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik aktif 

dalam pembelajaran. 

(2) Penggunaan metode demonstrasi, dalam metode ekspositori merupakan 

pelengkap yang dapat digunakan guru untuk menjelaskan materi yang 

memerlukan bantuan visual dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran 

matematika metode ini digunakan untuk membantu mereka memahami konsep 

matematika yang abstrak. 
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Dari kedua metode di atas, peneliti menggunakan metode ekspositori yang 

diselingi dengan tanya jawab antara guru maupun peserta didik agar peserta didik 

dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan metode ini dilakukan 

untuk menghindarkan peserta didik dari kejenuhan saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

2.1.5 Kemampuan Komunikasi Matematika 

2.1.5.1 Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematika 

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 

orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami  (Tim Penyusun 

Kamus, 2008:745). Komunikasi merupakan salah satu dari standar proses yang 

merupakan prinsip-prinsip dan standar yang ditetapkan oleh NCTM. Prinsip-prinsip 

dan standar dari NCTM  memuat lima standar proses yaitu : (1) pemecahan soal, (2) 

pemahaman dan bukti, (3) komunikasi, (4) hubungan, (5) penyajian (Walle, 2008:4).  

Menurut NCTM, standar proses komunikasi untuk program pengajaran 

matematika Pra-TK sampai kelas 12 harus memungkinkan siswa untuk:  (1) 

mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis mereka melalui komunikasi, (2) 

mengkomunikasikan pemikiran matematika secara koheren dan jelas kepada teman, 

guru, dan orang lain, (3) menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematis 

orang lain, (4) menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematika 

dengan tepat (Walle, 2008:5). 

Komunikasi matematika merupakan suatu proses psikologi yang tidak hanya 

melibatkan aplikasi dalil-dalil atau teorema-teorema yang dipelajari. Komunikasi 

matematika melibatkan kemampuan peserta didik secara lebih kompleks, antara lain 

kemampuan dalam menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, 
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dan diagram serta mengajukan dugaan, ide, situasi, dan relasi matematika secara 

lisan atau tertulis.  

 Mousley dan Sullivan (1996:398) menyajikan hasil temuannya dari  sebuah 

penelitian tentang komunikasi matematika dalam pembelajaran di kelas dan 

mengemukakan bahwa komunikasi matematika bukan hanya sekedar menyatakan ide 

melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu kemampuan siswa dalam hal bercakap, 

menjelaskan, menggambarkan, mendengar, menanyakan, klarifikasi, bekerjasama, 

menulis, dan akhirnya melaporkan apa yang dipelajarinya. Lebih lanjut, NCTM 

(1991) mengemukakan bahwa komunikasi matematika adalah kemampuan siswa 

dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk memecahkan masalah, 

kemampuan siswa menkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata 

secara grafis, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel, dan secara fisik atau kemampuan 

siswa memberikan dugaan tentang gambar-gambar geometri. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa 

kemampuan komunikasi matematika merupakan kecakapan seseorang dalam 

menghubungkan pesan-pesan yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, dimana 

terjadi pengalihan pesan baik yang berisi tentang materi matematika yang dipelajari 

di kelas. Dengan kalimat lain, kemampuan komunikasi matematika merupakan 

kemampuan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan atau tugas dengan 

menjelaskan, menggambarkan, membaca, mendengarkan, kemudian 

mengkomunikasikan tentang letak suatu masalah, kemudian mempresentasikannya 

dalam pemecahan masalah. 

2.1.5.2 Peranan Komunikasi Matematika dalam Pembelajaran 
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Matematika sebagai salah satu kajian ilmu yang bersifat abstrak dalam proses 

pembelajarannya sangat membutuhkan komunikasi yang efektif agar peserta didik 

dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang materi yang dipelajari. Kist dalam 

Clark (2005:1) menyatakan bahwa: “effective communication is now seen as a skill 

that middle school students should demonstrate in all subject areas, not just 

language arts and social science courses”. Pernyataan ini menekankan bahwa 

komunikasi efektif kini dilihat sebagai suatu kemampuan  pada siswa sekolah 

menengah yang seharusnya dapat mendemonstrasikan kemampuan komunikasi yang 

dimilikinya pada semua bidang ilmu, tidak hanya pada ilmu bahasa dan ilmu sosial. 

Hal ini menunjukkan kemampuan komunikasi peserta didik harus dapat digali dan 

dikembangkan dalam semua bidang ilmu termasuk matematika.  

 Standar komunikasi matematika menitikberatkan pada pentingnya dapat 

berbicara, menulis, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep matematika. 

Belajar berkomunikasi dalam matematika membantu perkembangan interaksi dan 

pengungkapan ide di dalam kelas karena siswa belajar dalam suasana yang aktif. 

 Komunikasi matematika merefleksikan pemahaman matematika dan 

merupakan bagian dari daya matematik. Jadi salah satu bentuk komunikasi 

matematika adalah kegiatan memahami matematika. Kemampuan mengemukakan 

ide matematika, baik secara tertulis atau lisan merupakan bagian penting dari standar 

komunikasi matematika yang perlu dimiliki peserta didik. 

NCTM (1991) menyatakan  kemampuan komunikasi matematika yang perlu 

dikembangkan adalah bahwa agar siswa dapat: (1) memodelkan situasi secara lisan, 

tertulis, gambar, grafik, dan secara aljabar; (2) merefleksi dan mengklarifikasi dalam 

berfikir mengenai gagasan-gagasan matematik dalam berbagai situasi; (3) 
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mengembangkan pemahaman terhadap gagasan-gagasan matematik termasuk 

peranan definisi-definisi dalam matematika; (4) menggunakan keterampilan 

membaca, mendengar, dan melihat untuk menginterpretasi dan mengevaluai gagasan 

matematika; (5) mengkaji gagasan matematika melalui konjektur dan alasan yang 

meyakinkan; serta (6) memahami nilai dari notasi dan peran matematika dalam 

pengembangan gagasan matematika (Al Jupri, 2007:3). 

Menurut Syaban (2008),  siswa-siswa mempelajari matematika seakan-akan 

mereka berbicara dan menulis tentang apa yang mereka sedang kerjakan. Mereka 

dilibatkan secara aktif dalam mengerjakan matematika, ketika mereka diminta untuk 

memikirkan ide-ide mereka, atau berbicara dengan dan mendengarkan siswa lain, 

dalam berbagi ide, strategi dan solusi. Hal tersebut didukung oleh  pernyataan dalam 

NCTM (2000) yang menyatakan bahwa : 

.... communication is an essential part of mathematics and mathematics 
education because it is a way of sharing ideas and clarifying understanding. 
Through communication, ideas become objects of reflection, refinement, 
discussion, and amandement. The communication process helps build meaning 
and permanence for ideas and makes them public  (Clark, 2005:1). 

 
 Ketika siswa ditantang untuk berfikir dan bernalar tentang matematika dan 

mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka baik secara tertulis maupun lisan, 

mereka diajak untuk belajar memperoleh pemahaman yang semakin jelas dan 

meyakinkan. Menulis  mengenai matematika mendorong siswa untuk merefleksikan 

pekerjaan mereka dan mengklarifikasi ide-ide untuk mereka sendiri. Membaca apa 

yang siswa tulis adalah cara yang istimewa untuk para guru dalam mengidentifikasi 

pengertian dan miskonsepsi dari siswa. Oleh karena itu, untuk memeriksa apakah 

peserta didik telah memiliki kemampuan memahami matematika secara bermakna, 
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maka dapat dilihat kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan ide 

matematikanya dengan bahasa sendiri.  

Greenes dan Schulman mengemukakan bahwa komunikasi matematika 

merupakan: (1) kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi,  

(2) modal keberhasilan bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam 

eksplorasi matematika, (3) wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya 

untuk memperoleh informasi, berbagi pikiran dan penemuan curah pendapat, menilai 

dan mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain (Hulukati, 2006:18). 

Beradasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi 

matematika memiliki peran sentral dalam pembelajaran matematika di kelas. Hal ini 

mengakibatkan peran guru untuk menciptakan komunikasi matematika di kelas 

sangat dibutuhkan karena posisinya yang sangat strategis. Artinya, porsi peran guru 

sebagai pengajar harus proporsional dengan peran lain sebagai fasilitator, partisipan, 

atau bahkan seorang sahabat di kelas.  

Williams dan Baxter mengemukakan bahwa : “mathematical communication 

is a fundamental component of an effective mathematics classroom, the teacher has 

the responsibility of making sure the talk is pushing students towards greater 

conceptual understanding” (Wilson, 2008:9). Jadi untuk mewujudkan pembelajaran 

matematika yang efektif di kelas, guru memiliki tanggung jawab untuk mendorong 

siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi 

matematika agar diperoleh pemahaman konseptual yang lebih mendalam.  

2.1.5.4 Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika 
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Kegiatan yang tergolong pada komunikasi matematika diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

(a) menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, 

simbol, ide, atau model matematika,   

(b) menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, 

(c) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, 

(d) membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis, 

(e) mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa 

sendiri. 

 Menurut  Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004, kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan 

matematikanya ditunjukkan melalui kemampuan  berikut ini:  (a) menyajikan 

pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram, (b) mengajukan 

dugaan (conjectures), (c) melakukan manipulasi matematika, (d) menarik 

kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa 

solusi, (e) menarik kesimpulan dari pernyataan, (f) memeriksa kesahihan suatu 

argumen, (g) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi (Shadiq, 2009:14). 

Berkaitan dengan uraian di atas,  komunikasi matematika dapat terlihat sebagai 

tiga aspek yang terpisah yaitu communication about mathematics, communication in 

mathematics, dan communication with mathematics (Brenner, 1998:109). 

Communication about mathematics merupakan proses dalam pengembangan kognitif 

individu, dalam hal ini peserta didik. Communication in mathematics, yaitu dengan 

penggunaan bahasa dan simbol dalam mengintrerpretasikan matematika. Ketiga, 

communication with mathematics menyangkut penggunaan matematika oleh peserta 
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didik dalam menyelesaikan masalah.  Ketiga aspek tersebut dapat dirumuskan dalam 

tiga kerangka utama (framework) yang dapat digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Communication Framework for Mathematics 
Communication about 
mathematics 

Communication in 
mathematics 

Communication with 
mathematics 

(1) Reflection on 
processes. 
Description of 
procedures, 
reasoning. 
Metacognition giving 
reasons for 
procedural 
decisions. 

(2) Communication with 
others about 
cognition. Giving 
point of view. 
Reconciling 
differences. 

(1) Mathematical 
Register 
Special vocabulary. 
Particular definitions 
of everyday 
vocabulary. Modified 
uses of everyday 
vocabulary. Syntax, 
phrasing. Discourse.  

(2) Representation 
Symbolic, Verbal, 
Physical 
manipulatives, 
Diagram, graphs, 
geometric. 

(1) Problem solving 
Tool investigation, 
Basic for meaningful 
action 

(2) Alternative solutions 
Interpretation of 
arguments using 
mathematics. 
Utilization of 
mathematical 
problem solving in 
conjunction form of 
analysis. 

Sumber : Brenner (1998:109) 
 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang communication in 

mathematics yang mencakup dua kompetensi dasar, sebagai berikut : 

(a) mathematical register, yaitu kemampuan peserta didik dalam menjelaskan ide, 

situasi, dan relasi matematika, dengan kata-kata, sintaksis, maupun frase, secara 

tertulis atau lisan; 

(b) representation, yaitu kemampuan peserta didik dalam menggambarkan atau 

menginterpretasikan ide, situasi, dan relasi matematika, dengan gambar, benda 

nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris. 

Selanjutnya, kedua kompetensi dasar tersebut akan diuraikan menjadi beberapa 

indikator yang akan digunakan untuk  mengukur kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik. Indikator kemampuan komunikasi matematika siswa 
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menurut Ross (dalam Juandi, 2007:8) dalam bentuk komunikasi tertulis adalah 

sebagai berikut. 

(a) Menggambarkan situasi masalah dan menyatakan solusi masalah menggunakan 
gambar, tabel, bagan, secara aljabar.  

(b) Menyatakan hasil dalam bentuk tertulis.  
(c) Menggunakan representasi menyeluruh untuk menyatakan suatu konsep 

matematika dan solusinya.  
(d) Membuat situasi matematika dengan menyediakan ide dan keterangan dalam 

bentuk tertulis.  
(e) Menggunakan bahasa dan simbol matematika dengan tepat.  

 
Sedangkan indikator komunikasi lisan menurut Djumhur  (dalam Juandi, 2007:9) 

peserta didik dalam bentuk diskusi adalah sebagai berikut.  

(a) Ikut menyampaikan pendapat tentang masalah yang dibahas  
(b) Berpartisipasi aktif dalam menanggapi pendapat siswa lain  
(c) Mau mengajukan pertanyaan bila ada sesuatu yang belum dapat dimengerti.  
(d) Mendengarkan secara serius ketika siswa lain mengemukakan pendapat 

sehingga dapat mengerti pendapat tersebut.  
 
Penelitian ini menitikberatkan pengukuran kemampuan peserta didik pada aspek 

mathematical register dan representation dalam bentuk komunikasi tertulis dan 

lisan. Oleh karena model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran kooperatif maka indikator komunikasi lisan yang digunakan 

adalah  indikator komunikasi lisan dalam bentuk diskusi yang diukur dengan lembar 

pengamatan aktivitas peserta didik aspek komunikasi lisan pada saat pembelajaran 

dengan model CIRC berlangsung.. 

2.1.6 Kubus dan Balok 

Materi yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik  dalam penelitian ini adalah materi kubus dan balok. 

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur, model jaring-jaring, luas 

permukaan, dan volum kubus serta balok. 
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2.1.6.1 Unsur-Unsur Kubus dan Balok 

2.1.6.1.1 Bidang/Sisi 

Balok memiliki bidang yang membentuk bagian dalam dan bagian luar yang 

disebut bidang sisi yang selanjutnya disebut bidang. Balok diberi nama berdasarkan 

bidang alas dan bidang atas. 

 

 

                                          

   

Gambar di atas  menyatakan balok ABCD.EFGH. EFGH (atas) dan ABCD 

(bawah), ADHE (kiri), dan BCGF (kanan) tampak berbentuk jajargenjang padahal 

sesungguhnya berbentuk persegi panjang. Jadi semua bidang balok berbentuk persegi 

panjang.  

 Pada keadaan tertentu balok yang semua bidang berbentuk persegi disebut 

kubus. Sisi kubus berbentuk persegi dan terdiri dari 6 buah. Banyaknya sisi pada 

balok sama dengan banyaknya sisi kubus yaitu 6 buah. Perhatikan gambar kubus 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar di atas adalah kubus ABCD.EFGH. Sisi-sisi kubus tersebut adalah ABCD, 

EFGH, ADHE, BCGF, ABFE, DCGH. 

2.1.6.1.2 Rusuk 
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Bidang-bidang pada suatu balok berpotongan pada suatu garis yang disebut 

rusuk. 

 

 

 

 

 Sebuah kubus dan balok mempunyai 12 rusuk. Gambar di atas menyatakan l 

kubus dan balok ABCD.EFGH rusuk-rusuknya adalah ������, ������, ������, ������, ������, ������, 

������, ������, ������, ������, ������, ������. Perhatikan rusuk ������, ������, ������, ������ tidak saling 

berpotongan walaupun diperpanjang karena jarak antara rusuk-rusuk tersebut tetap. 

Rusuk-rusuk yang demikian merupakan rusuk-rusuk yang saling sejajar. 

2.1.6.1.3 Titik Sudut 

Titik sudut suatu balok adalah titik potong antara 3 buah rusuk. 

 

 

 

 

 

Gambar di atas menyatakan balok ABCD.EFGH  yang  mempunyai titik 

sudut antara lain titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Demikian juga untuk kubus 

ABCD.EFGH mempunyai titik sudut antara lain titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

Banyaknya titik sudut sebuah kubus adalah 8. 

2.1.6.1.4 Diagonal Bidang atau Sisi 

Balok mempunyai 12 buah diagonal sisi. Diagonal sisi pada balok tidak 

semuanya mempunyai panjang yang sama bergantung pada ukuran sisi balok 

tersebut.  
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Gambar di atas menyatakan balok dan kubus ABCD.EFGH. Pada balok 

ABCD.EFGH, melalui titik B dan E dapat dibuat ruas garis BE yang disebut 

diagonal bidang atau sisi.  

Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH. Melalui titik B dan G dapat dibuat 

ruas garis yaitu ������. ������ terletak pada bidang kubus BCGF maka �� �����disebut diagonal 

bidang. Diagonal bidang pada kubus ABCD.EFGH adalah ������,  ������, ������, ������, ������, 

������, ������, ������, ������, ������, ������, ������. Banyaknya diagonal sisi suatu kubus juga berjumlah 

12 buah. 

 

2.1.6.1.5 Diagonal Ruang 

 

 

   

 

   

Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang 

berhadapan dalam suatu bangun ruang (Nuharini, 2008:206). Perhatikan gambar 

balok PQRS.TUVW di atas, melalui titik W dan Q dapat dibuat ruas garis yaitu ruas 

garis WQ yang disebut diagonal ruang. Suatu balok memiliki empat buah diagonal 

ruang yang sama panjang dan berpotongan pada satu titik. 
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Perhatikan panjang diagonal ruang ������ dan � ������. ������ seakan-akan lebih 

panjang daripada diagonal ruang � ������, padahal panjang kedua diagonal tersebut 

sama. Jadi panjang ������ sama dengan panjang � ������. Dengan demikian, panjang 

diagonal-diagonal balok adalah sama panjang. Demikian juga dengan panjang 

diagonal-diagonal kubus adalah sama panjang. 

2.1.6.1.6 Bidang Diagonal 

Bidang diagonal suatu balok adalah bidang yang dibatasi oleh dua buah 

rusuk dan dua buah diagonal bidang suatu balok (Nuharini, 2008:206). 

 

 

 

   

 

Gambar balok ABCD.EFGH dapat disekat oleh suatu bagian yang 

dinyatakan sebagai bidang misalnya bidang ABGH yang disebut bidang diagonal. 

Bidang diagonal kubus berbentuk persegi yang dibatasi oleh empat garis lurus yaitu 

dua rusuk kubus dan dua diagonal sisi yang saling sejajar.   

BDHF merupakan salah satu bidang diagonal kubus ABCD.EFGH. Sebuah kubus 

dan balok mempunyai 6 buah bidang diagonal. 

2.1.6.2 Jaring-jaring Balok dan Kubus 

Misalkan model suatu bangun ruang diiris bagian yang dinyatakan sebagai 

rusuk dari bangun ruang tersebut kemudian direbahkan  sisinya maka terbentuk 

model jaring-jaring. Model suatu kubus atau balok jika diiris bagian yang dinyatakan 

sebagai rusuk kemudian direbahkan sisinya maka terbentuk model jaring-jaring 

kubus atau balok. Berikut ini contoh salah satu model jaring-jaring kubus dan balok. 

(a) Jaring-jaring Balok 
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(b) Jaring-jaring Kubus 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.6.3 Luas Permukaan Kubus dan Balok 

2.1.6.3.1 Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan (surface area) dari suatu obyek dimensi tiga adalah jumlah 

luas seluruh permukaan (bidang) bangun ruang tersebut (Burrill, 1993:529). Jadi luas 

permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh bidang bangun kubus. Kubus 

merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh enam buah persegi 

yang kongruen. 

 

 

 

Model Kubus Model Jaring-Jaring Kubus 
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            Gambar di atas adalah contoh kubus dengan panjang rusuk s. Sedangkan 

gambar di sampingnya adalah salah satu jaring-jaring yang merupakan rentangan 

dari permukaan kubus. Sehingga untuk menghitung luas permukaan kubus sama 

dengan menghitung luas jaring-jaringnya.  

Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran yang 

sama maka: 

 

 

2.1.6.3.2 Luas Permukaan Balok 

Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh bidang bangun balok. Bidang 

balok berbentuk persegi panjang maka kita dapat menentukan luas permukaan balok dengan 

menggunakan jaring-jaring balok dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 

 

  t 

   l 

            p       

Gambar di atas adalah balok yang mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi t. 

Sedangkan gambar di sampingnya adalah salah satu jaring-jaring yang merupakan 

rentangan luas permukaan balok. Luas permukaan balok dapat diperoleh dengan 

mencari luas persegi panjang  

Luas bidang alas dan atas = 2 x (p x l ) = 2pl. 

Luas bidang depan dan belakang = 2 x (p x t) = 2pt. 

Luas bidang kiri dan kanan = 2 x (l x t) = 2lt. 

Kubus dengan panjang rusuk s dan luas 

permukaan adalah L maka 

        L = 6 x luas persegi dengan sisi s = 6s2 
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Jadi luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt = 2 (pl + pt +lt). 

Dengan demikian, untuk setiap balok yang mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi 

t maka : 

 

 

2.1.6.4 Volum Kubus dan Balok 

2.1.6.4.1 Volum Balok 

Volum digunakan untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. 

Menentukan volum balok dapat dilakukan dengan memperhatikan tabel berikut. 

 

 

Bentuk balok 
Ukuran Balok 

Banyaknya 
Kubus Satuan Volum Balok 

Panjang Lebar Tinggi 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

p 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

l 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

t 

 

2 = 2 x 1 x 1 

 

6 = 3 x 1 x 2 

 

 

24 = 4 x 2 x 3 

 

 

p x l x t 

 

2 satuan Volum 

 

6 Satuan Volum 

 

 

24 Satuan Volum 

 

 

p x l x t 

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

p 

t 

l 

Tabel 2.2 Mencari Rumus Volum Balok 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

2.1.6.4.2 Volum Kubus 

Apabila diamati, kubus merupakan balok dengan ukuran panjang, lebar, dan 

tinggi yang sama. 

 

 

 

Rumus volum kubus dengan rusuk s dapat diperoleh dari rumus Volum balok dengan 

cara sebagai berikut. 

V = p x l x t = s x s x s = s3 

Kesimpulan : 

 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Perubahan yang sangat mendasar dalam pendidikan matematika adalah 

pergeseran dalam pemahaman bagaimana siswa belajar matematika. Belajar 

matematika tidak lagi dipandang sebagai pemberian informasi yang berupa 

sekumpulan teori, definisi maupun hitung menghitung yang kemudian disimpan 

dalam memori siswa yang diperoleh melalui praktik yang diulang-ulang melainkan 

membelajarkan siswa dengan memulai masalah yang sesuai dengan pengetahuan 

yang telah siswa miliki. Jadi, pembelajaran matematika memiliki beberapa tujuan 

khusus yang harus dicapai diantaranya adalah mengembangkan kemampuan salah 

satu aspek dasar kemampuan matematika yaitu kemampuan komunikasi matematika. 

Komunikasi matematika dapat diartikan sebagai suatu peristiwa saling  hubungan 

atau dialog yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan 

Volum kubus yang memiliki rusuk s adalah 

Volum kubus (V) = s3 

s 
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pesan berupa materi matematika yang dipelajari di kelas. Komunikasi yang terjadi di 

lingkungan kelas akan sangat bermakna jika dapat mengungkap bagaimana seorang 

peserta didik sebagai pelaku komunikasi tersebut mengkomunikasikan pemikirannya 

tentang materi matematika yang sedang dipelajarinya.  

Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran tersebut diupayakan guru dapat 

memilih model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajarannya. Salah satu 

modelnya adalah model pembelajaran kooperatif. Dalam model pembelajaran 

kooperatif mencakup kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja sebagai sebuah 

tim untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas atau 

mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya. Sehingga siswa lebih 

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

saling mendiskusikan kegiatan tersebut dalam sebuah kelompok.  

 CIRC adalah suatu model dalam pembelajaran kooperatif yang digunakan 

sebagai alternatif bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran. Di dalam model 

pembelajaran CIRC terdapat komponen-komponen yang dapat membuat kegiatan 

belajar mengajar menjadi lebih efektif dan membuat siswa lebih kreatif, karena disini 

siswa bersama dengan kelompoknya dapat mengembangkan dan bertukar 

pengetahuannya di dalam mempelajari suatu materi yang ditugaskan oleh guru. 

Kegiatan pokok dalam pembelajaran CIRC mengintegrasikan kemampuan membaca, 

menulis, menyimak, mendengar, dan berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah, 

sehingga sangat sesuai bila diterapkan dalam rangka peningkatan kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik baik secara lisan maupun tertulis.  
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Berdasarkan keunggulan yang dimiliki model pembelajaran kooperatif tipe 

CIRC, maka model ini kemungkinan efektif  jika  diterapkan sehingga hasil belajar 

peserta didik aspek komunikasi matematika dapat mencapai ketuntasan belajar dan 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran serta lebih efektif 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik dibandingkan 

dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka disusun 

hipotesis dari penelitian ini, yaitu. 

(1) Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe  CIRC 

dapat mencapai kualifikasi keefektifan yang telah ditentukan. 

(2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC lebih efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penentuan Objek Penelitian 
3.1.1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VIII SMP Muhammadiyah Sokaraja Banyumas semester genap tahun pelajaran 

2010/2011 yang terdiri dari empat kelas yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, dan VIII 

D. Empat kelas tersebut memiliki peserta didik sebagai berikut: (1) kelas VIII A 

sebanyak 30 peserta didik, (2) kelas VIII B sebanyak 30 peserta didik, (3) kelas       

VIII C sebanyak 33 peserta didik, (4) kelas VIII D sebanyak 31 peserta didik.  

3.1.2.  Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik cluster 

random sampling. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri sebagai berikut. 

(1) Buku sumber yang digunakan sama. 

(2) Peserta didik mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama. 

(3) Peserta didik yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat yang sama.  

(4) Pembagian kelas tidak berdasarkan ranking. 

Dengan menggunakan teknik cluster random sampling diperoleh peserta 

didik dari dua kelas sebagai kelas sampel, yaitu kelas VIII A sebanyak 30 peserta 

didik sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII D sebanyak 31 peserta didik sebagai 

kelas kontrol. Selain itu, dipilih satu kelas uji coba yang telah mendapatkan materi 

yang digunakan saat penelitian yaitu kelas VIII B sebanyak 30 peserta didik. 
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3.1.3. Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(a) Variabel Bebas 

 Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  model pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC.  

(b) Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik pada materi pokok kubus dan balok yang dikenai model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC. 

 

3.2. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan desain true experiment (eksperimen yang betul-

betul) karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. Peneliti memilih true experiment dengan 

bentuk posttest only control  design. Pada desain ini obyek penelitian ditempatkan 

secara random ke dalam kelompok-kelompok dan ditampilkan sebagai variabel 

independen yang diberi post test. Nilai-nilai post test kemudian dibandingkan untuk 

menentukan keefektifan treatment (perlakuan). 

Penelitian diawali dengan menentukan populasi dan memilih sampel dari 

populasi yang ada. Kegiatan penelitian dilakukan dengan memberi perlakuan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen diterapkan 

model pembelajaran CIRC dan kelompok kontrol dengan model pembelajaran 
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konvensional. Setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda, pada kedua kelompok 

diberikan tes dengan materi yang sama untuk mengetahui hasil belajar aspek 

komunikasi matematika kedua kelompok tersebut. Adapun langkah-langkah yang 

akan ditempuh peneliti  pada saat penelitian adalah sebagai berikut.  

(1) Menentukan sampel penelitian menggunakan teknik cluster random sampling, 

diperoleh dua kelas sampel yang terdiri dari kelas eksperimen yang dikenai 

model pembelajaran kooperatif tipe CIRC yaitu kelas VIII A dan kelas kontrol 

yang dikenai model pembelajaran konvensional yaitu kelas VIII D. Selain 

penentuan sampel juga ditentukan kelas uji coba di luar sampel penelitian yaitu 

kelas VIII B.  

(2) Menentukan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dan model pembelajaran konvensional yang 

dituangkan dalam RPP (terlampir). 

(3) Membuat instrumen penelitian meliputi menyusun kisi-kisi tes, membuat 

instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, dan menyusun 

instrumen lembar pengamatan. 

(4) Melaksanakan uji coba instrumen penelitian yang telah dibuat pada kelas uji 

coba yang sebelumnya telah diajarkan materi kubus dan balok. 

(5) Menganalisis data hasil instrumen tes uji coba untuk mengetahui taraf 

kesukaran, daya pembeda soal, validitas butir dan reliabilitas butir. 

(6) Menetapkan instrumen penelitian yang akan digunakan. 

(7) Melaksanakan pembelajaran pada sampel penelitian berdasarkan RPP yang 

telah disusun. Peserta didik pada kelas eksperimen diterapkan model  
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pembelajaran kooperatif tipe CIRC dan kelas kontrol diterapkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional berbantuan Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD). 

(8) Melaksanakan tes komunikasi matematika pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. 

(9) Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian pada sampel untuk 

mengukur kemampuan komunikasi matematika. 

(10) Menganalisis atau mengolah data yang telah dikumpulkan dengan metode yang 

telah ditentukan. 

(11) Menyusun dan melaporkan hasil-hasil penelitian. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Metode-metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

3.3.1 Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai nama dan 

banyaknya peserta didik yang menjadi anggota populasi dan untuk menentukan 

anggota sampel. Selain itu metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data 

kemampuan awal dari siswa yang menjadi sampel penelitian. 

3.3.2 Metode Observasi (Pengamatan) 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang dapat menunjukkan 

pengelolaan pembelajaran oleh guru dan aktivitas siswa dalam mengkomunikasikan 

gagasan matematika secara lisan selama pembelajaran dengan model CIRC 
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berlangsung. Hasil dari metode ini disajikan dalam bentuk lembar pengamatan yang 

dikembangkan oleh peneliti dan diisi oleh seorang observer pada setiap pertemuan. 

Lembar pengamatan pengelolaan kelas digunakan untuk melengkapi data tentang 

temuan yang telah diperoleh secara kuantitatif agar hasil penelitian yang diberikan 

lebih optimal. Sedangkan lembar pengamatan aktivitas siswa digunakan untuk 

mengukur keaktifan siswa secara klasikal dalam mengkomunikasikan gagasan 

matematikanya secara lisan. 

3.3.3 Metode Tes 

 Setelah semua materi pelajaran diberikan pada siswa, maka langkah berikutnya 

adalah pengukuran kemampuan komunikasi matematika yaitu dengan mengadakan 

tes. Bentuk tes yang digunakan pada penelitian ini adalah tes tertulis berupa tes 

komunikasi matematika. Metode tes digunakan untuk mengevaluasi kemampuan 

komunikasi matematika setelah proses pembelajaran serta dilakukan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Tes yang akan digunakan dalam penelitian ini telah 

diteliti validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda tiap butir soal 

sebelum digunakan. 

Hasil tes tersebut digunakan sebagai data akhir untuk membandingkan 

kemampuan komunikasi matematika akibat dari perlakuan yang berbeda yang 

diberikan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat 

diketahui kemampuan komunikasi matematika yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC dan yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 
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3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik dalam penelitian ini sebagai berikut. 

3.4.1. Instrumen Tes 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian adalah kubus dan balok dengan 

sub materi pokok luas permukaan dan volum kubus balok. Bentuk tes yang 

digunakan adalah bentuk soal uraian. Bentuk soal ini dipilih dengan harapan peserta 

didik mampu menerjemahkan permasalahan ke dalam kalimat matematika dan 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut.  Di samping itu, kelebihan tes bentuk uraian adalah sebagai berikut. 

(1) Jawabannya adalah uraian-uraian yang harus disusun dengan kalimat-kalimat 
sendiri, ini menuntut peserta tes untuk mempunyai kemampuan dalam 
mengorganisasikan jawabannya. 

(2) Menuntut peserta tes mampu mengintegrasikan segala apa yang telah 
dipelajarinya. 

(3) Kemungkinan menebak sangat kecil, seandainya jawaban yang telah 
diberikan adalah hasil tebakan, maka itu sangat mudah untuk dikenali. 

(4) Sangat tepat apabila digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil belajar yang 
bersifat kompleks yang tidak dapat dievaluasi dengan alat lainnya. 

(5) Proses berpikir dapat dilacak dari jawaban-jawaban peserta tes. (Arikunto, 
2006: 163). 

 
 Penyusunan tes peneliti lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Menentukan pembatasan materi yang diujikan yaitu materi luas permukaan dan 

volum kubus balok yang diajarkan pada kelas VIII semester genap. 

(2) Menentukan tipe soal yang digunakan  yaitu soal uraian 

(3) Menentukan banyaknya soal yaitu 10 butir soal uraian yang disusun berdasarkan 

alokasi waktu dan tingkat kesulitan soal 
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(4) Membuat kisi-kisi yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dan 

perilaku yang akan diukur dengan harapan tidak menyimpang dari tujuan 

pembelajaran yang ada di sekolah. Kisi-kisi soal tes dapat dilihat pada lampiran. 

(5) Membuat butir soal dan kunci jawaban dengan ruang lingkup yang telah 

ditentukan dalam kisi-kisi. 

(6) Mengujicobakan  instrumen  pada  peserta  didik  kelas  uji  coba  yang  telah 

ditentukan. 

(7) Menganalisis  hasil  uji  coba  dalam  hal  validitas,  reliabilitas, daya beda, dan 

tingkat kesukaran. 

3.4.2. Instrumen Lembar Pengamatan 

Lembar pegamatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam yaitu lembar pengelolaan pembelajaran oleh guru dan lembar aktivitas 

peserta didik pada aspek kemampuan komunikasi matematika.  

3.4.2.1. Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

Lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran dikembangkan untuk 

mengetahui langkah-langkah guru selama pembelajaran berlangsung. Hal tersebut 

dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membuat refleksi terhadap proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran berikutnya dapat menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Di samping itu, hasil analisis dari lembar pengamatan ini digunakan 

untuk melengkapi data tentang temuan yang telah diperoleh secara kuantitatif agar 

hasil penelitian yang diberikan lebih optimal. Lembar pengamatan ini diberikan pada 

kelas eksperimen dan diisi oleh seorang observer pada setiap pertemuan.   
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3.4.2.2. Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Lembar pengamatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan siswa 

dalam aktivitas komunikasi lisan secara klasikal pada kelas eksperimen. Pengukuran 

komunikasi lisan dilakukan secara klasikal karena keterbatasan peneliti dalam 

melakukan pengamatan aktivitas siswa secara individual sehingga pengukuran 

dilakukan secara klasikal pada setiap pertemuan dalam bentuk persentase keaktifan 

peserta didik. Indikator yang digunakan dan dikembangkan peneliti mengacu pada  

indikator komunikasi lisan dalam diskusi menurut Djumhur (dalam Juandi, 2007:9) 

sebagai berikut. 

(a) Ikut menyampaikan pendapat tentang masalah yang dibahas  

(b) Berpartisipasi aktif dalam menanggapi pendapat siswa lain  

(c) Mau mengajukan pertanyaan bila ada sesuatu yang belum dapat dimengerti.  

(d) Mendengarkan secara serius ketika siswa lain mengemukakan pendapat 

sehingga dapat mengerti pendapat tersebut.  

 

3.5. Analisis Uji Coba Instrumen Tes 

Analisis yang digunakan untuk pengujian instrumen tes uji coba meliputi 

analisis validitas, reliabilitas, tingkat  kesukaran, dan daya pembeda. 

3.5.1 Validitas 

Analisis validitas instrumen tes pada penelitian ini meliputi validitas tes dan 

validitas butir soal.  

3.5.1.1.  Validitas Tes 

Uji validitas tes yang digunakan adalah validitas isi (content validity) yang 

merupakan salah satu jenis validitas logis (teoritis). Untuk instrumen yang berbentuk 
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tes maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 

instrumen dengan materi yang telah diajarkan. Suatu tes dapat dinyatakan memiliki 

validitas isi apabila dapat mengukur bahan pelajaran yang harus diukur menurut 

tujuan kurikulum dan mencerminkan kemampuan dari orang yang diukur (Masidjo, 

1995:238). Validitas isi mendasarkan sejauh mana suatu tes dapat mengukur suatu 

mata pelajaran atau tingkah laku yang diinginkan. Pengertian validitas isi 

menyatakan bahwa butir-butir tes yang membentuk suatu perangkat tes harus 

merupakan sampel dari kemungkinan butir-butir soal yang dapat dibuat tentang isi 

ranah (domain) atau tingkah laku yang dapat dibuat.  

Penilaian validitas isi suatu instrumen tes tergantung pada penilaian subjektif 

individu dalam hal ini bergantung pada pertimbangan ahli atau pakar di bidangnya. 

Oleh karena estimasi validitas ini tidak melibatkan komputasi statistik, melainkan 

hanya dengan analisis rasional maka tidak diharapkan bahwa setiap orang akan 

sependapat dan sepaham dengan sejauh mana validitas isi suatu alat ukur telah 

tercapai. 

Untuk memperoleh validitas isi yang tinggi suatu alat ukur harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga benar-benar berisi hanya item yang relevan dan perlu 

menjadi bagian alat ukur secara keseluruhan. Suatu objek ukur yang hendak 

diungkap oleh alat ukur hendaknya harus dibatasi lebih dahulu kawasan perilakunya 

secara seksama dan konkrit. Oleh karena itu, pengujian validitas isi instrument tes 

dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrument. Kisi-kisi 

instrumen tes dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 9 halaman 110. Dalam kisi-

kisi tersebut terdapat variabel yang diteliti,indikator sebagai tolak ukur dan nomor 
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item pertanyaan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrument 

tersebut maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.  

Pengujian validitas isi dalam penelitian ini  dilakukan oleh dosen pembimbing 

dengan menggunakan lembar validasi. Hasil dari uji validitas isi dapat dilihat pada 

lembar validasi instrumen tes yang telah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

Lembar validasi instrumen tes disajikan selengkapnya pada lampiran 12 halaman 

123. 

3.5.2.2. Validitas Butir Soal 

Pada setiap instrument tes maupun nontes terdapat butir-butir (Item) 

pertanyaan atau pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrument lebih 

lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diujicobakan, dan 

dianalisis dengan analisis butir soal. Rumus yang digunakan untuk menganalisis 

validitas butir soal adalah rumus yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal 

dengan rumus korelasi product moment sebagai berikut:  

{ }{ }2222 )()(
))((

YYNXXN
YXXYNrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
=   (Arikunto, 2006:170) 

Keterangan : 

rxy     : Koefisien korelasi skor butir soal dan skor total. 

N      : Banyak subjek.  

ΣX    : Jumlah butir soal. 

ΣY    : Jumlah skor total. 

ΣXY : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total. 

ΣX2   : Jumlah Kuadrat skor butir soal. 
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ΣY2   : Jumlah Kuadrat skor total. 

Hasil perhitungan rxy dikonsultasikan pada tabel, jika rxy > r tabel maka butir soal 

tersebut valid. 

Koefisien korelasi selalu terdapat antara -1,00 sampai +1,00. Menurut 

Arikunto (2006:75) interpretasi mengenai koefisien korelasi adalah sebagai berikut. 

(1) 0,80 < xyr  ≤ 1,00, soal dikatakan mempunyai validitas sangat tinggi. 

(2) 0,60 < xyr  ≤ 0,80, soal dikatakan mempunyai validitas tinggi.  

(3) 0,40 < xyr  ≤ 0,60, soal dikatakan mempunyai validitas cukup. 

(4) 0,20 < xyr  ≤ 0,40, soal dikatakan mempunyai validitas rendah.  

(5) 0,00 ≤ xyr   ≤ 0,20, soal dikatakan mempunyai validitas sangat rendah. 

 

Dalam penelitian ini, jika indikator belum terwakili dalam soal maka peneliti 

mengganti butir yang tidak valid dengan butir lainnya yang memiliki indikator yang 

sama. Sedangkan jika indikator sudah terwakili oleh butir lain yang telah valid dalam 

soal maka peneliti tidak menggunakan atau membuang butir yang tidak valid 

tersebut. 

Berdasarkan analisis validitas dengan menggunakan program Ms Excel, 

diperoleh butir soal yang valid adalah item nomor 1, 2a, 3, 4, 6a, 6b, 7, dan 8. Tiga 

butir soal mempunyai kriteria validitas cukup yaitu item nomor 6a, 6b dan 7 

sedangkan item nomor 1, 2a, 3, 4, dan 8 mempunyai kriteria validitas yang tinggi. 

Perhitungan selengkapnya tersedia pada lampiran 14 halaman 126 dan lampiran 18 

halaman 132. 
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 3.5.2. Reliabilitas  

Reliabilitas instrumen adalah ketetapan alat evaluasi dalam mengukur. 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil 

yang tetap (Arikunto, 2006:194). Tetapi jika hasilnya berubah-ubah maka dapat 

dikatakan tidak berarti, sehingga pengertian reliabilitas tes berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes. 

Reliabilitas instrumen dianalisis dengan menggunakan rumus Alpha. 

Reliabilitas dalam perhitungan ini adalah reliabilitas tes yang diujicobakan. Untuk 

mengetahui reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus alpha sebagai berikut. 








 Σ
−








−
= 2

2

11 1
1 t

i

n
nr

σ
σ

 
(Arikunto, 2006:196) 

dengan 

��
� �

∑ �� � �∑ ���

�
�  

Keterangan :  

r11  : Reliabilitas instrumen yang dicari 

n  : Banyaknya butir soal 

N  : Jumlah peserta 

X  : Skor tiap butir soal 

i  : Nomor butir soal 

2
iσΣ   : Jumlah varians skor tiap-tiap butir soal 

2
tσ        : Varians total 
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Perhitungan reliabilitas akan sempurna jika hasil tersebut dikonsultasikan dengan 

tabel r product moment. Jika r11 > rtabel maka soal tersebut reliable. 

Berdasarkan analisis reliabilitas bentuk tes uraian dengan menggunakan 

program Ms Excel diperoleh r11 = 0,720. Nilai r11 > rtabel  maka disimpulkan soal 

uraian yang digunakan dalam penelitian ini reliabel Keterangan selengkapnya 

disajikan pada lampiran 15 halaman 128 dan lampiran 18 halaman 132. 

3.5.3. Tingkat Kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks 

kesukaran (Arikunto, 2006:207). Besarnya indeks kesukaran antara 0,0 sampai 1,0. 

Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Asumsi yang digunakan 

untuk memperoleh kualitas soal yang baik, di samping memenuhi validitas dan 

reliabilitas, adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Soal 

yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sukar.  

Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran butir soal bentuk 

uraian adalah:  

            TK � ∑ �
�

  

Keterangan: 

TK    = tingkat kesukaran butir soal 

B       = banyaknya peserta didik yang menjawab benar  

N       = banyaknya peserta didik yang mengikuti tes 

 

Untuk menginterpretasikan taraf kesukaran item digunakan tolak ukur menurut 

Masidjo (1995:191) dengan rentang seperti yang tercantum dalam tabel berikut. 

(Arifin, 2009:272) 
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Tabel 3.1 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Interval Kesukaran       Klasifikasi 
0,81 - 1,00  
0,61 - 0,80  
0,41 - 0,60  
0,21 - 0,40  
0,00 - 0,20  

Mudah Sekali 
Mudah 
Sedang/Cukup 
Sukar 
Sukar Sekali 

 
Berdasarkan analisis tingkat kesukaran soal uraian dengan menggunakan 

program Ms Excel, dari 10 item yang diujicobakan, diperoleh dua item yang 

tergolong mudah yaitu item nomor 1 dan 7, lima item tergolong sedang yaitu butir 

nomor 2a, 4, 6a, 6b, 8, dua item tergolong sukar yaitu nomor 2b dan 3 serta satu item 

tergolong sukar sekali yaitu butir nomor  5. Perhitungan selengkapnya disajikan pada 

lampiran 16 halaman 130 dan lampiran 18 halaman 132. 

3.5.4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara 

peserta didik yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan peserta didik yang tidak 

pandai (berkemampuan rendah). Semakin tinggi daya pembeda suatu butir soal, 

semakin mampu butir soal tersebut membedakan peserta didik yang pandai dan yang 

kurang pandai. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

( )

( ) 










−

+

−
=

∑ ∑
1

2
2

2
1

ii nn
xx

MLMHt     (Arifin, 2009:274) 

Keterangan : 

MH  : Rata-rata dari kelompok atas 

ML : Rata-rata dari kelompok bawah 
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∑ 2
1x  : Jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

∑ 2
2x  : Jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

N  : Banyaknya peserta tes 

in    : 50% x N 

n1  : Banyaknya peserta tes kelompok atas 

n2  : Banyaknya peserta tes kelompok bawah 

Hasil t kemudian dikonsultasikan dengan tabel t. Jika t hitung > t tabel dengan        

dk = (n1 – 1) + (n2 – 2) dan taraf signifikan maka daya pembeda item suatu soal 

signifikan. Dalam perhitungan digunakan program Ms Excel. 

Berdasarkan analisis daya beda soal bentuk uraian diperoleh 8 item yang 

memiliki daya pembeda signifikan yaitu nomor 1, 2a, 3, 4, 6a, 6b,  7, 8 dan dua item 

yang daya pembedanya tidak signifikan yaitu nomor 2b dan 5. Keterangan 

selengkapnya disajikan pada lampiran 17 halaman 131 dan lampiran 18 halaman 

132. 

3.5.5. Penentuan Instrumen 

Berdasarkan hasil analisis instrumen tes yang meliputi analisis validitas, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran pada penelitian ini, maka diperoleh 

hasil seperti tertulis dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal Ujicoba 

No. 
Soal 

Validitas 
Butir Soal 

Tingkat Kesukaran 
Butir Soal 

Daya Pembeda 
Butir Soal 

1 
2a 
2b 
3 
4 
5 
6a 
6b 
7 
8 

Valid 
Valid 

Tidak valid 
Valid 
Valid 

Tidak valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Mudah 
Sedang 
Sukar 
Sukar 
Sedang 
Sukar Sekali 
Sedang 
Sedang 
Mudah  
Sedang 

Signifikan 
Signifikan 

Tidak Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

Tidak Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

 

Berdasarkan analisis reliabilitas tes diperoleh instrument tes yang 

diujicobakan reliable. Dari tabel tersebut disimpulkan dari 10 item soal bentuk uraian 

yang telah diujicobakan, 8 soal bentuk uraian dapat digunakan sebagai soal tes 

komunikasi matematika yaitu item soal nomor 1, 2a, 3, 4, 6a, 6b, 7, dan 8. Soal-soal 

yang telah terpilih berdasarkan hasil analisis tersebut sudah memenuhi atau mewakili 

setiap indikator yang telah ditentukan dalam kisi-kisi.  

 

3.6. Analisis Data Hasil Observasi 

Analisis data ini terdiri dari analisis lembar pengamatan pengelolaan 

pembelajaran oleh guru dan analisis lembar pengamatan aktivitas peserta didik dalam 

mengkomunikasikan gagasan matematikanya secara lisan. Data diperoleh dari hasil 

obsevasi aktivitas peserta didik dan guru dalam pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC. 

3.6.1. Analisis Lembar Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

Hasil dari pengamatan pengelolaan pembelajaran oleh guru ditunjukkan 

melalui skor pengamatan yang telah ditentukan dengan skor berkisar dari 1 sampai 

dengan 4. Keterangan tentang skor pengamatan disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.3. Penilaian Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

 

 

 

 

Skor pengamatan tiap aspek  dijumlahkan kemudian dihitung persentasenya 

setiap pertemuan dengan rumus berikut. 

Persentase pengelolaan pembelajaran  :     x = ���� �����
��� ��� ���� � ����� ��

 � 100 % 

Selanjutnya, menentukan hasil perhitungan persentase tersebut untuk menentukan 

kriteria pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC sesuai dengan kategori yang telah ditentukan pada tabel berikut 

ini.  

Tabel 3.4. Kriteria Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 
 

 

 

 

3.6.2. Analisis Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tingkat keaktifan peserta 

didik secara klasikal dalam aktivitas komunikasi lisan pada kelas eksperimen. Hasil 

analisis data ini juga digunakan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC terhadap kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

secara lisan. Hasil dari aktivitas peserta didik ditunjukkan melalui skor pengamatan 

yang telah ditentukan dengan skor berkisar dari 1 sampai dengan 4. Keterangan 

penskoran adalah sebagai berikut. 

Skor Kriteria  Pengelolaan Pembelajaran 
1 
2 
3 
4 

Kurang Baik 
Cukup Baik 
Baik 
Sangat Baik 

Interval Presentase Skor Kriteria 
25%  ≤  x  < 43,75% 
43,75% ≤  x  < 62,5% 
62,5%  ≤  x  < 81,25% 
81,25% ≤  x  ≤  100 % 

Kurang Baik 
Cukup Baik 
Baik 
Sangat Baik 
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(1) Skor 1, apabila banyaknya peserta didik yang melakukan aktivitas terhitung        

< 25% dari jumlah peserta didik yang hadir.  

(2) Skor 2, apabila banyaknya peserta didik yang melakukan aktivitas terhitung       

≥ 25% dan < 50% dari jumlah peserta didik yang hadir.  

(3) Skor 3, apabila banyaknya peserta didik yang melakukan aktivitas terhitung        

≥ 50% dan < 75% dari jumlah peserta didik yang hadir. 

(4) Skor 4, apabila banyaknya peserta didik yang melakukan aktivitas terhitung      

> 75% dari jumlah peserta didik yang hadir.  

Skor tiap indikator yang diperoleh kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh 

skor total yang untuk selanjutnya digunakan untuk menghitung persentase keaktifan 

peserta didik. Persentase keaktifan peserta didik dihitung dengan rumus sebagai 

berikut. 

Persentase  keaktifan peserta didik :      p  = ���� �����
��� ��� ���� � ����� ��

 � 100 % 

Persentase keaktifan dihitung pada setiap pertemuan dan selanjutnya dijumlahkan 

untuk menentukan nilai rata-rata persentase sehingga dapat diketahui tingkat 

keaktifan peserta didik dalam aktivitas komunikasi lisan sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.5. Kriteria Keaktifan Peserta Didik 
 

 

 
 
 

 

Interval Presentase Skor  Kriteria Keaktifan 
25% ≤  p  < 43,75% 
43,75%  ≤ p  < 62,5% 
62,5%  ≤   p  < 81,25% 
81,25% ≤  p  ≤ 100 % 

Tidak Aktif 
Kurang Aktif 
Aktif 
Sangat Aktif 
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3.7. Analisis Data Awal 

Data awal diperoleh dari nilai rapor mata pelajaran matematika pada semester 

ganjil tahun pelajaran 2010/2011. Data tersebut akan dianalisis untuk mengetahui 

bahwa sebelum diadakan penelitian sampel yang digunakan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal yang sama. Analisis data 

menggunakan adalah uji normalitas, homogenitas, dan uji kesamaan dua rata-rata. 

3.7.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data awal peserta didik 

yang telah ditentukan sebagai sampel penelitian pada kelas eksperimen dan kontrol 

berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang akan diujikan adalah sebagai berikut. 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data berdistribusi tidak normal. 

Uji statistika yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam uji normalitas (Sudjana, 2005:273) adalah sebagai berikut. 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi 

(a) Menentukan data terbesar dan data terkecil untuk mencari rentang,  

rentang = data terbesar – data terkecil  

(b) Menentukan banyaknya kelas interval (k) dengan menggunakan aturan 

Sturges, yaitu k = 1 – 3,3 log n dengan n = banyaknya obyek penelitian. 

(c) Menentukan panjang kelas interval 

���������
�������

������ ����� �������� 

(2)  Menghitung rata-rata (��� dan simpangan baku (s). 
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(3) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas. 

(4) Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus 

�� �
��� ��

�  

(5) Menghitung frekuensi yang diharapkan (Oi) dengan cara mengalikan besarnya 

ukuran sampel dengan peluang atau luas daerah di bawah kurva normal untuk 

interval ang bersangkutan. 

(6) Menghitung statistik Chi-Kuadrat dengan rumus : 

�������
� � �

���� ����

��

�

���

 

Keterangan: �������
� : harga Chi-kuadrat 

 � : jumlah kelas interval 

 �� : frekuensi hasil pengamatan 

 �� : frekuensi yang diharapkan 

(7) Membandingkan harga Chi-Kuadrat data dengan tabel Chi-Kuadrat dengan   

dk = k-3 dan taraf signifikansi 5% 

(8) Menarik kesimpulan, Ho ditolak jika �� � �����������
�  dalam hal lainnya Ho 

diterima. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program Ms Excel , diperoleh 

nilai �������
� pada data awal kelas eksperimen sebesar 5,026 < ������

�  sebesar 7,815. 

Demikian halnya dengan nilai �������
�  pada data awal kelas kontrol sebesar           

2,084 < ������
�  sebesar 7,815. Karena �������

�  berada pada daerah penerimaan Ho, 
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maka Ho diterima. Jadi kedua data berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya 

disajikan pada lampiran 6 halaman 104-105. 

3.7.2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi yang sama atau homogen. Uji homogenitas dilakukan 

dengan menggunakan uji kesamaan dua varians. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

Ho : ��
� � ��

� (kedua varians sama atau homogen) 

Ha : ��
� � ��

� �kedua varians tidak sama atau tidak homogen) 

Jika sampel dari populasi kesatu berukuran n1 dengan varians S1
2 dan sampel 

dari populasi kedua berukuran n2 dengan varians S2
2. Untuk menguji kesamaan 

varians tersebut digunakan rumus : 

               ������� � ��
�

��
�  

Keterangan:  ��
�  = varians terbesar 

 ��
�  = varians terkecil 

      n1-1 = dk pembilang 

          n2-1 = dk penyebut 

Dengan kriteria pengujian Ho diterima apabila ������� � ��
�������,����� dengan  

taraf signifikansi  5%   (Sudjana, 2005:251). 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program Ms Excel , diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 2,01 < Ftabel sebesar 2,08. Karena Fhitung berada pada daerah 

penerimaan Ho, maka Ho diterima. Jadi kedua varians dalam kondisi sama atau 

homogen. Perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran 7 halaman 106. 
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3.7.3. Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

 Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t. Tujuan uji t 

adalah untuk menguji kesamaan rata-rata  data awal kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. 

H0 : μ1 = μ2, (tidak terdapat perbedaan rata-rata data kelas eksperimen sama dengan 

data kelas kontrol) 

H1 :  μ1  ≠  μ2 ,  (terdapat perbedaan rata-rata data kelas eksperimen tidak sama dengan 

data kelas   kontrol) 

Rumus yang digunakan sebagai berikut. 

21

21

11
nn

S

XXt
+

−
=

 

Keterangan : 

1X  : rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen, 

1X  : rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol, 

S : simpangan baku gabungan, 

 2
)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

Keterangan:  

n1  : jumlah siswa kelas eksperimen, 

n2  : jumlah siswa kelas kontrol, 

S1  : simpangan baku kelas eksperimen, dan 

S2  : simpangan baku kelas kontrol. 
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  Setelah diperoleh nilai t, maka akan dibandingkan dengan ttabel  dan kriteria 

pengujiannya adalah terima H0 jika –ttabel < thitung < ttabel, dengan ttabel  diperoleh dari 

daftar distribusi t dengan peluang (1 – ½ α), taraf signifikansi 5% dan                       

dk = (n1 + n2 – 2).  (Sudjana, 2005:239). 

Berdasarkan uji kesamaan rata-rata data awal yang telah dilakukan pada kelas 

kontrol dan eksperimen dengan menggunkan data nilai rapor semester gasal, 

diperoleh nilai  thitung  sebesar 0,0437. Karena nilai thitung berada pada daerah 

penerimaan H0, maka H0 diterima. Dengan demikian kedua kelas tersebut memiliki 

rata-rata hasil belajar awal yang sama. Uji kesamaan rata-rata selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 8 halaman 108. 

 

3.8. Analisis Data Akhir 

3.8.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai peserta didik 

yang diberi perlakuan dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

CIRC dan yang diberi perlakuan dengan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konvensional berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang akan 

diujikan adalah sebagai berikut. 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data berdistribusi tidak normal. 

Uji statistika yang digunakan adalah uji Chi-Kuadrat. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam uji normalitas sama dengan langkah-langkah uji normalitas 

pada data awal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

                                               �������
� � ∑ ��������

��

�
���           
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Keterangan: �������
� : harga Chi-kuadrat 

 �  : jumlah kelas interval 

 �� : frekuensi hasil pengamatan 

 �� : frekuensi yang diharapkan 

Harga Chi-Kuadrat data yang telah diperoleh dibandingkan dengan tabel                

Chi-Kuadrat dengan dk = k-3 dan taraf signifikansi 5%. Ho ditolak jika                           

�� � �����������
�  dalam hal lainnya Ho diterima (Sudjana, 2005:273). 

3.8.2. Uji Homogenitas 

Uji kesamaan dua varians atau uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah data nilai peserta didik yang diberi perlakuan dengan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran CIRC dan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran konvensional mempunyai tingkat varians yang sama atau tidak. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho : ��
� � ��

� (kedua varians sama atau homogen) 

Ha : ��
� � ��

� �kedua varians tidak sama atau tidak homogen) 

Jika sampel dari populasi kesatu berukuran n1 dengan varians S1
2 dan sampel 

dari populasi kedua berukuran n2 dengan varians S2
2. Untuk menguji kesamaan 

varians tersebut digunakan rumus : 

                              ������� � ��
�

��
�  

Keterangan:  ��
�  = varians terbesar 

 ��
�  = varians terkecil 

      n1-1 = dk pembilang 

          n2-1 = dk penyebut 
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Dengan kriteria pengujian Ho diterima apabila ������� � ��
�������,����� dengan  

taraf signifikansi  5%   (Sudjana, 2005:251). 

3.8.3. Uji Hipotesis I 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC terhadap kemampuan komunikasi matematika dalam hal ini 

adalah kemampuan komunikasi secara tertulis. Hal tersebut dapat diketahui melalui 

analisis hasil tes komunikasi matematika dengan menggunakan uji proporsi satu 

pihak. Dalam penelitian ini, model pembelajaran CIRC dikatakan efektif apabila 

peserta didik memenuhi kriteria ketuntasan belajar yang ditunjukkan oleh hasil tes 

komunikasi matematika peserta didik yang memenuhi nilai  ≥65 lebih dari atau sama 

dengan 80% dari jumlah peserta didik yang ada. 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ho:  � � 0,79 : Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas  

eksperimen yang memenuhi nilai ≥65 kurang dari  kriteria 

ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan (dalam hal ini 80%) 

Ha : � � 0,79 : Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas eksperimen  

yang memenuhi nilai ≥65 lebih dari atau sama dengan kriteria 

ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan (dalam hal ini 80%) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik z yang rumusnya : 

� �
�
����

���
������

�

 

Keterangan : 

�� : suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai  proporsi sampel  

(Sudjana, 2005:233) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

x   : banyaknya siswa kelas eksperimen yang hasil tesnya memenuhi KKM ( ≥65) 

n  :  banyaknya siswa kelas eksperimen 

z  :  nilai z yang dihitung, selanjutnya disebut z hitung 

Kriteria pengujian : Ho ditolak  jika zhitung � ���,����, dengan  taraf signifikansi 5% 

diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang �0,5 � ��  (Sudjana, 

2005:235). 

3.8.4. Uji Hipotesis II  

          Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji proporsi satu pihak 

dan uji kesamaan dua proporsi satu pihak (uji pihak kanan). Tahap pertama dalam 

pengujian ini adalah uji proporsi satu pihak yang dilakukan untuk menguji proporsi 

ketuntasan belajar aspek komunikasi matematika  pada kelas kontrol. Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho:  � � 0,79 : Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas kontrol 

yang memenuhi nilai ≥65 kurang dari  kriteria ketuntasan minimum 

klasikal yang ditentukan (dalam hal ini 80%) 

Ha : � � 0,79 : Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas  

kontrol yang memenuhi nilai ≥65 lebih dari atau sama dengan 

kriteria ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan (dalam hal ini 

80%) 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan statistik z yang rumusnya : 

� �
�
����

� ��
������

�

 

 

(Sudjana, 2005:233) 
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Keterangan : 

�� : suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai  proporsi sampel  

x   : banyaknya siswa kelas kontrol yang hasil tesnya memenuhi KKM ( ≥65) 

n  :  banyaknya siswa kelas kontrol 

z  :  nilai z yang dihitung, selanjutnya disebut z hitung 

Kriteria pengujian : Ho ditolak  jika zhitung � ���,����, dengan  taraf signifikansi 5% 

diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang �0,5 � ��  (Sudjana, 

2005:235). 

Tahap kedua dalam pengujian ini adalah uji kesamaan dua proporsi satu pihak. 

Hal ini dilakukan setelah proporsi ketuntasan belajar kelas eksperimen dan kontrol 

telah teruji dengan uji proporsi satu pihak. Uji ini dilakukan untuk menentukan 

model pembelajaran yang lebih efektif antara pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe CIRC atau pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional terhadap kemampuan komunikasi matematika peserta didik khususnya 

komunikasi secara tertulis. 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho : �� � �� �    proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika ≥ 65 

yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC  

kurang dari atau sama dengan  proporsi peserta didik dengan nilai 

tes komunikasi matematika ≥ 65 yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional. 

Ha : �� � �� : proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika  ≥65 

yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC 
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lebih dari proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi 

matematika ≥65 yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran konvensional. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut. 

��
���

��
�����

��
�

����� �
��

��� �
��

��
     (Sudjana, 2005: 246) 

Keterangan: 

x1 : banyaknya siswa kelas eksperimen yang hasil tesnya memenuhi KKM ( ≥65) 

n1 : banyaknya siswa kelas eksperimen  

x2 : banyaknya siswa kelas kontrol yang hasil tesnya memenuhi KKM ( ≥65) 

n2 : banyaknya siswa kelas kontrol 

z  :  nilai z yang dihitung, selanjutnya disebut z hitung 

� �
�� � ��

�� � ��
 

q = 1- p 

Kriteria pengujian : Ho ditolak jika zhitung � ���,����, dengan dengan  taraf 

signifikansi 5% diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang        

�0,5 � ��  (Sudjana, 2005:248). 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang diperoleh selama proses pembelajaran di SMP 

Muhammadiyah Sokaraja Banyumas yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2011 

sampai dengan tanggal 20 April 2011 adalah sebagai berikut. 

4.1.1  Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik kelas sampel yaitu kelas VIII A 

sebagai kelas  eksperimen dan kelas VIII D sebagai kelas kontrol. Pembelajaran pada 

kelas  eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC 

sedangkan pada kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran dilakukan dalam 4 pertemuan selama 2 x 45 menit pada setiap 

pertemuan dengan materi luas permukaan dan volum kubus balok. Langkah-langkah 

pembelajaran dalam penelitian ini tersaji dalam lampiran 19 sampai dengan lampiran 

26. Pada awal pertemuan dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas eksperimen 

dibentuk kelompok belajar heterogen dari 30 peserta didik yang terdiri dari 6 

kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 peserta didik dan salah satu 

anggota kelompok diberi tugas untuk menjadi ketua kelompok. Nama-nama anggota 

kelompok yang telah tersusun disajikan pada lampiran 4 halaman 102. Setelah proses 

pembelajaran dilaksanakan, peserta didik pada kelas eksperimen dan kontrol diberi 

tes dengan materi dan bobot soal yang sama untuk mendapatkan data sebagai hasil 

penelitian. Data yang dimaksud adalah data hasil belajar aspek komunikasi 
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matematika khususnya komunikasi matematika secara tertulis dari peserta didik kelas 

eksperimen dan kontrol. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.  

4.1.2 Hasil Analisis Data Tes 

4.1.2.1 Uji  Normalitas 

Sebelum menguji hipotesis yang diajukan terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas data hasil penelitian yaitu hasil tes kemampuan komunikasi matematika. 

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat (χ2).  Uji 

normalitas terhadap data hasil penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan hipotesis sebagai berikut. 

Ho : Data berdistribusi normal. 

Ha : Data berdistribusi tidak normal. 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program Ms Excel diperoleh 

hasil uji normalitas data tes pada kelas eksperimen dan kontrol sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data Tes 
 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai χ2
hitung  kelas eksperimen 

sebesar 3,515 dan  χ2
hitung  kelas kontrol sebesar 5,227. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai  χ2
hitung  masing-masing kelas kurang dari nilai χ2

tabel yang diperoleh dengan         

α = 5% dan dk = 6 – 3 = 3. Karena nilai χ2
hitung < χ2

tabel maka Ho diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa data pada kelas ekperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya tersaji pada lampiran 62 halaman 301-302. 

Kelas χ2
hitung χ2

tabel Keterangan 

Eksperimen 3,515 7,815 Normal 

Kontrol 5,227 7,815 Normal 
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4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai hasil tes peserta 

didik kelas sampel mempunyai varians yang sama. Hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut. 

H0 : σ1
2 = σ 22 (kedua varians sama) 

Ha : σ1
2 ≠ σ 22 (kedua varians tidak sama) 

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji kesamaan dua varians. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Hasil Uji Homogenitas 

Kelas Varians N F hitung F tabel Kriteria 
Eksperimen 56,80 30 

1,50 2,08 Homogen 
Kontrol 85,26 31 
 

Dari tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa nilai Fhitung = 1,50 dan pada α = 5% 

dengan nb = 30 – 1 = 29 dan nk = 31 -1 =30, maka diperoleh Ftabel = 2,08. Karena 

Fhitung < Ftabel maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data hasil tes pada 

kelas eksperimen dan kontrol mempunyai varians yang sama (homogen). Hasil 

perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran 63 halaman 303. 

4.1.2.3 Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis ini merupakan uji ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal 

untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC terhadap 

kemampuan komunikasi matematika dalam hal ini adalah kemampuan komunikasi 

secara tertulis. Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi satu pihak diperoleh nilai 

zhitung= 1,89 dan pada α =5% dengan peluang (0,5 - α) diperoleh α−5,0z  = 1,64. 
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Karena α−> 5,0zz  maka H0 ditolak. Jadi proporsi hasil belajar peserta didik aspek 

komunikasi matematika kelas ekperimen yang memenuhi nilai ketuntasan minimum 

65 lebih dari  kriteria ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan yaitu sebesar 

80%. Hal ini didukung oleh data yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan 

bahwa dari 30 siswa di kelas eksperimen terdapat 28 siswa yang mendapat nilai lebih 

dari atau sama dengan 65 sehingga persentase ketuntasan belajar secara klasikal yang 

diperoleh sebesar 93%. Perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran 64 

halaman 305.  

4.1.2.4 Uji Hipotesis II 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui manakah yang lebih efektif antara 

pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC atau pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji 

proporsi satu pihak pada kelas kontrol dan uji kesamaan dua proporsi satu pihak (uji 

pihak kanan). Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut. 

(1) Hasil uji proporsi satu pihak kelas kontrol 

Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi satu pihak data tes kelas kontrol 

diperoleh nilai nilai zhitung sebesar 1,76 dan pada α =5% dengan peluang (0,5 - α) 

diperoleh α−5,0z =1,64. Karena α−> 5,0zz  maka H0 ditolak. Jadi proporsi hasil 

belajar peserta didik aspek komunikasi matematika kelas kontrol yang 

memenuhi nilai ketuntasan minimum 65 lebih dari  kriteria ketuntasan minimum 

klasikal yang ditentukan yaitu sebesar 80%. Perhitungan selengkapnya disajikan 

pada lampiran 65 halaman 307.  
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(2) Hasil Uji Kesamaan Dua Proporsi  Satu Pihak 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua proporsi  satu pihak diperoleh 

nilai zhitung sebesar 1,71 dan pada α =5% dengan peluang (0,5 - α) diperoleh 

α−5,0z =1,64. Karena α−> 5,0zz  maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika ≥65 yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC lebih dari proporsi 

peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika ≥65 yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional Perhitungan 

selengkapnya disajikan pada lampiran 66 halaman 309.  

Hasil perhitungan tersebut didukung dengan data ketuntasan hasil belajar aspek 

komunikasi matematika peserta didik setelah diberikan tes yang terangkum dalam 

tabel di bawah ini. Hasil tes kemampuan komunikasi matematika dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran 55 halaman 273. 

Tabel 4.3 Data Ketuntasan Hasil Belajar 

Kelas Banyak 
siswa ∑ Tuntas Persentase  

Ketuntasan Belajar 
Eksperimen 30 28 93% 

Kontrol 31 25 81% 
 
Tabel di atas menunjukkan persentase ketuntasan belajar kedua kelas baik 

ekperimen maupun kontrol telah melampaui kriteria ketuntasan minimum klasikal 

yang ditentukan sebesar 80%. Namun, proporsi ketuntasan belajar pada kelas 

eksperimen sebesar 93% lebih baik dari  proporsi ketuntasan belajar yang diperoleh 

pada kelas kontrol yaitu sebesar 81%.  
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4.1.3 Hasil Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

Hasil pengamatan pengelolaan pembelajaran oleh guru pada kelas eksperimen 

selama pembelajaran dengan model CIRC yang dilakukan sebanyak 4 pertemuan 

dapat dilihat pada lampiran 56 dan 57 serta  terangkum pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran 

No. Pertemuan Persentase Hasil (%) Kriteria 

1. Pertemuan 1 61,25% Cukup Baik 

2. Pertemuan 2 67,50% Baik 

3. Pertemuan 3 72,50% Baik 

4. Pertemuan 4 81,25% Sangat Baik 

 
4.1.4 Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Hasil pengamatan aktivitas peserta didik aspek komunikasi lisan kelas 

eksperimen selama pembelajaran dengan model CIRC yang dilakukan sebanyak 4 

pertemuan dapat dilihat pada lampiran 59 dan 60 serta terangkum pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.5 Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik  Aspek Komunikasi Lisan 

No. Pertemuan Persentase 
Keaktifan Kriteria 

1 Pertemuan 1 58,33% Kurang Aktif 

2 Pertemuan 2 66,67% Aktif 

3 Pertemuan 3 70,83% Aktif 

4 Pertemuan 4 83,33% Sangat Aktif 

  Rata-rata 69,79% Aktif 

 
Berdasarkan tabel  di atas, keaktifan peserta didik dalam aktivitas komunikasi 

lisan menunjukkan peningkatan persentase pada setiap pertemuan. Selanjutnya 

setelah keempat persentase pada tiap pertemuan dihitung rata-ratanya, diperoleh nilai 
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rata-rata persentase keaktifan peserta didik sebesar 69,79%. Nilai tersebut 

menunjukkan model pembelajaran CIRC efektif untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik khususnya komunikasi secara lisan karena 

tingkat keaktifan peserta didik dalam aktivitas komunikasi lisan melebihi kriteria 

minimal aktif sebesar 62,50%.  

 

4.2. Pembahasan 

Hasil analisis data awal dalam penelitian ini yang berasal dari nilai rapor mata 

pelajaran matematika semester gasal menunjukkan data dari kelas eksperimen dan 

kontrol berdistribusi normal, memiliki varians yang sama (homogen) dan tidak 

memiliki perbedaan rata-rata hasil belajar. Dengan demikian, kedua kelas tersebut 

berangkat dari kondisi awal yang sama sehingga dapat diberi perlakuan yang 

berbeda.  

Pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC, sedangkan pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan pembelajaran  konvensional dengan metode ekspositori pada materi 

pokok luas permukaan dan volum kubus balok. Selanjutnya pada akhir pembelajaran, 

kedua kelas diberikan tes akhir  dengan soal serta bobot yang sama untuk mengetahui 

hasil belajar aspek komunikasi matematika peserta didik kelas eksperimen dan 

kontrol. Pembahasan mengenai hasil analisis uji hipotesis I dan II serta hasil 

pengamatan akan disajikan dalam uraian berikut ini. 

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis I 

Berdasarkan analisis awal data tes yang meliputi uji normalitas dan 

homogenitas diperoleh hasil bahwa data pada kelas ekperimen dan kelas kontrol 
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berdistribusi normal dan memiliki varians yang sama (homogen). Selanjutnya, data 

tes dianalisis dengan menggunakan uji proporsi satu pihak untuk mengetahui 

ketuntasan belajar peserta didik aspek komunikasi matematika secara tertulis pada 

kelas eksperimen. Hasil uji proporsi menunjukkan bahwa proporsi ketuntasan belajar 

peserta didik pada kelas eksperimen telah melampaui ketuntasan minimum klasikal 

yang ditentukan sebesar 80%. Hal ini menunjukkan  hasil proses pembelajaran yang  

dilakukan pada kelas eksperimen dalam bentuk tes komunikasi matematika telah 

mampu melampaui persentase ketuntasan minimum   klasikal yang ditentukan atau 

dengan kata lain telah tuntas belajar secara klasikal pada aspek komunikasi 

matematika khususnya secara tertulis.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif dalam hal ini adalah model 

pembelajaran CIRC memiliki peran penting dalam ketuntasan belajar peserta didik. 

Pembelajaran kooperatif mendorong siswa bekerja sebagai sebuah tim untuk 

menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan 

bersama lainya. Demikian halnya dengan pembelajaran dengan model CIRC  yang 

memiliki tujuan secara khusus yaitu menggunakan tim-tim kooperatif untuk 

membantu para siswa mempelajari kemampuan memahami bacaan yang 

diaplikasikan secara luas (Slavin, 2009:204). 

Model pembelajaran kooperatif tipe CIRC dirancang agar siswa dapat secara 

efektif bekerjasama dalam suatu kelompok. Kerjasama tim/kelompok menjadi salah 

satu unsur khas model ini karena dalam kegiatan pokok model pembelajaran CIRC, 

para siswa merencanakan, merevisi, dan menyunting hasil pekerjaan kelompok 

mereka melalui kolaborasi yang erat dengan teman satu tim mereka. Peserta didik 
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dilatih untuk dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui diskusi pada saat 

penyelesaian suatu masalah melalui aktivitas yang memungkinkan siswa untuk 

mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk tulisan maupun lisan baik dengan 

guru, teman  maupun  terhadap  materi  matematika itu sendiri. Meskipun demikian, 

realita di lapangan menunjukkan bahwa untuk mengarahkan siswa agar dapat 

mengembangkan dan mengkomunikasikan  gagasan matematikanya bukan suatu hal 

yang mudah dilakukan. Hal ini terlihat pada pertemuan pertama pembelajaran, 

peserta didik masih berada pada tahap adaptasi dengan model pembelajaran yang 

digunakan. Guru harus memberi motivasi untuk mendorong peserta didik agar dapat 

belajar aktif selama proses pembelajaran terutama pada saat diskusi kelompok. 

Namun pada pertemuan kedua, pelaksanaan diskusi kelompok lebih baik dari 

pertemuan sebelumnya dan demikian halnya dengan pelaksanaan diskusi pada 

pertemuan ketiga dan keempat.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Pelaksanaan diskusi pada pertemuan kedua 

Model pembelajaran CIRC dalam penelitian ini juga memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik khususnya indikator kemampuan komunikasi matematika tertulis yang 
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merupakan pengembangan dari aspek mathematical register dan  representations. 

Hal ini menjadikan peserta didik lebih mudah untuk memperoleh pemahaman lebih 

mendalam  mengenai konsep-konsep matematika yang dipelajari khususnya tentang 

luas permukaan dan volum kubus balok yang di dalamnya banyak terdapat konsep 

yang perlu disajikan dalam ilustrasi-ilustrasi yang memerlukan kemampuan 

komunikasi matematika dari peserta didik.  Aktivitas yang dirancang dalam model 

pembelajaran ini menuntut mereka untuk belajar aktif mengembangkan pemikiran, 

gagasan, maupun ide matematika untuk selanjutnya mengkomunikasikannya dalam 

bentuk  tertulis.  

Pemahaman yang mendalam mengenai suatu materi menjadikan peserta didik 

lebih tertarik untuk melakukan penyelesaian masalah mengenai materi tersebut 

sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai. Dalam penelitian ini, hal 

tersebut dapat ditunjukkan melalui hasil belajar aspek komunikasi matematika pada 

kelas eksperimen dengan analisis uji proporsi satu pihak yang menunjukkan 

persentase ketuntasan belajar telah melebihi ketuntasan minimum klasikal. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC dalam 

penelitian ini efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

karena mampu mencapai salah satu kualifikasi keefektifan yang telah ditentukan. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis II 

Berdasarkan hasil uji proporsi satu pihak pada kelas kontrol diketahui bahwa  

proporsi hasil belajar peserta didik aspek komunikasi matematika kelas ekperimen 

yang memenuhi nilai ketuntasan minimum 65 lebih dari  kriteria ketuntasan 

minimum klasikal yang ditentukan yaitu sebesar 80%. Hal ini menunjukkan 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional juga efektif untuk 
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meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Namun, 

berdasarkan uji kesamaan dua proporsi satu pihak diketahui bahwa proporsi 

ketuntasan belajar peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika memenuhi 

nilai ≥65 yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC lebih 

dari proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika memenuhi nilai 

≥65 yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 

Kedua kelas baik ekperimen maupun kontrol telah melampaui kriteria 

ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan sebesar 80%. Namun, proporsi 

ketuntasan belajar pada kelas eksperimen lebih baik dari  proporsi ketuntasan belajar 

yang diperoleh pada kelas kontrol. Perbandingan proporsi ketuntasan belajar aspek 

komunikasi matematika antara kedua kelas dapat ditunjukkan pada diagram batang 

di bawah ini. 

 

Perbedaan proporsi ketuntasan belajar tersebut disebabkan oleh banyak faktor 

salah satunya adalah model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran 

konvensional dalam penelitian ini dilakukan dengan metode ekspositori berbantuan 

dengan media LKPD. Model tersebut selama ini sering digunakan dan dinilai cukup 
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Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Data Hasil Belajar 
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efektif  karena memudahkan untuk mengefisienkan akomodasi dan sumber-sumber 

peralatan dan mempermudah penggunaan jadwal yang efisien. Akan tetapi, hal ini 

mengakibatkan pembelajaran matematika yang dilaksanakan lebih cenderung pada 

pencapaian  target materi atau sesuai buku yang digunakan sebagai buku wajib 

dengan berorientasi pada soal-soal ujian nasional. Tahap perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran dengan metode ekspositori ini juga menuntut peran aktif 

guru yang lebih banyak daripada aktivitas peserta didik. Akibatnya, interaksi antara 

peserta didik dan guru sangat terbatas karena aktivitas peserta didik yang 

dikembangkan hanya sebatas pada kegiatan tanya jawab sehingga kemampuan yang 

dimiliki peserta didik salah satunya kemampuan komunikasi matematika kurang 

dapat dikembangkan dengan baik.  

Transformasi yang sangat mendasar dalam pendidikan matematika adalah 

pergeseran dalam pemahaman bagaimana siswa belajar matematika. Belajar 

matematika tidak lagi dipandang sebagai pemberian informasi yang berupa 

sekumpulan teori, definisi maupun hitung menghitung yang kemudian disimpan 

dalam memori siswa yang diperoleh melalui praktik yang diulang-ulang melainkan 

membelajarkan siswa dengan memulai masalah yang sesuai dengan pengetahuan 

yang telah siswa miliki.  

Pembelajaran kooperatif  merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Model pembelajaran CIRC yang 

dikembangkan dalam penelitian ini merupakan model pembelajaran yang memiliki 

komponen-komponen yang dapat membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih 

efektif dan membuat siswa lebih kreatif, karena disini siswa bersama dengan 
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kelompoknya dapat mengembangkan dan bertukar pengetahuannya di dalam 

mempelajari suatu materi yang ditugaskan oleh guru.  

NCTM (1991) mengemukakan bahwa komunikasi matematika adalah 

kemampuan siswa dalam hal menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk 

memecahkan masalah, kemampuan siswa menkonstruksi dan menjelaskan sajian 

fenomena dunia nyata secara grafis, kata-kata/kalimat, persamaan, tabel, dan secara 

fisik atau kemampuan siswa memberikan dugaan tentang gambar-gambar geometri. 

Kegiatan pokok dalam pembelajaran CIRC mengintegrasikan kemampuan  

membaca, menulis, menyimak, mendengar, dan berdiskusi dalam menyelesaikan 

suatu  masalah, sehingga sangat sesuai bila diterapkan dalam rangka peningkatan 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik baik secara lisan maupun tertulis.  

Dalam penelitian ini, hal tersebut ditunjukkan dengan hasil analisis data tes 

yang melalui uji proporsi diperoleh hasil bahwa persentase ketuntasan belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol telah melampaui kriteria ketuntasan minimum klasikal. 

Selanjutnya, setelah dibandingkan melalui uji kesamaan dua proporsi  diperoleh hasil 

bahwa proporsi ketuntasan belajar kelas eksperimen lebih baik dari proporsi 

ketuntasan belajar kelas kontrol meskipun ketuntasan belajar kedua kelas telah 

melampaui kriteria minimum klasikal sebesar 80%. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC lebih 

efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

dibandingkan dengan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. 

4.2.3  Pembahasan Hasil Pengamatan Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

Hasil pengamatan pada kelas eksperimen mengenai kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran mulai pertemuan 1 sampai 4 menunjukkan adanya 
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peningkatan persentase  pada setiap pembelajaran. Hal tersebut juga menunjukkan 

dalam setiap pertemuan terdapat perbaikan dalam pengelolaan pembelajaran 

sehingga pembelajaran berikutnya lebih baik dari sebelumnya. Gambar di bawah ini 

menunjukkan diagram  persentase pengelolaan pembelajaran oleh guru pada kelas 

eksperimen. 

 

 

Kemampuan komunikasi matematika yang dikembangkan dalam penelitian 

ini mengakibatkan peran guru untuk menciptakan komunikasi matematika di kelas 

sangat dibutuhkan karena posisinya yang sangat strategis. Artinya, porsi peran guru 

sebagai pengajar harus proporsional dengan peran lain sebagai fasilitator, partisipan, 

atau bahkan seorang sahabat di kelas. William dan Baxter mengemukakan bahwa 

untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang efektif di kelas, guru memiliki 

tanggung jawab untuk mendorong siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan komunikasi matematika agar diperoleh pemahaman konseptual 

yang lebih mendalam (Wilson, 2008:9). Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 

oleh peneliti sebagai seorang guru telah diupayakan agar dapat mewujudkan 

pembelajaran yang efektif di kelas dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada 

setiap pertemuan agar kualitas pembelajaran menjadi lebih baik dari sebelumnya. 
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Gambar 4.3 Diagram Persentase Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 
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4.2.4 Pembahasan Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik 

Hasil pengamatan aktivitas peserta didik aspek komunikasi lisan pada kelas 

eksperimen menunjukkan bahwa persentase keaktifan peserta didik selama 

pembelajaran meningkat pada tiap pertemuan. Hal ini menunjukkan tingkat keaktifan 

peserta didik secara klasikal dalam aktivitas komunikasi lisan terus meningkat. Rata-

rata persentase yang telah diperoleh memenuhi kriteria aktif  karena nilai yang 

diperoleh lebih dari 62,50%.  Gambar di bawah ini menunjukkan diagram persentase 

keaktifan peserta didik pada kelas eksperimen. 

 

 
Standar komunikasi matematika menitikberatkan pada pentingnya dapat 

berbicara, menulis, menggambarkan, dan menjelaskan konsep-konsep matematika. 

Belajar berkomunikasi dalam matematika membantu perkembangan interaksi dan 

pengungkapan ide di dalam kelas karena siswa belajar dalam suasana yang aktif. 

Mousley dan Sullivan (1996:398) mengemukakan bahwa komunikasi matematika 

bukan hanya sekedar menyatakan ide melalui tulisan tetapi lebih luas lagi yaitu 

kemampuan siswa dalam hal bercakap, menjelaskan, menggambarkan, mendengar, 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Pertemuan 1
Pertemuan 2

Pertemuan 3
Pertemuan 4

58.33% 66.67% 70.83% 83.33%

Pe
rs

en
ta

se
 K

ea
kt

ifa
n

Gambar 4.4 Diagram Persentase Keaktifan Peserta Didik 
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menanyakan, klarifikasi, bekerjasama, menulis, dan akhirnya melaporkan apa yang 

dipelajarinya.  

Kegiatan pokok yang terdapat dalam model pembelajaran CIRC berpotensi 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa  secara lisan 

karena para siswa merencanakan, merevisi, dan menyunting hasil pekerjaan 

kelompok mereka melalui kolaborasi yang erat dengan teman satu tim mereka untuk 

selanjutnya melaporkan hasil kerjanya melalui presentasi secara lisan dan tertulis. 

Pembelajaran tersebut  memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik yang dalam hal ini tertuang dalam indikator komunikasi 

lisan dalam bentuk diskusi. Peserta didik dilatih  untuk menjelaskan suatu gagasan 

atau relasi matematika ke dalam bahasa yang sistematis dan menggambarkan atau 

menginterpretasikan ide, situasi, serta relasi matematika ke dalam gambar, simbol 

maupun secara geometris secara lisan. 

 Dari analisis lembar pengamatan aktivitas peserta didik dapat diketahui 

bahwa pada pertemuan pertama, aktivitas mengajukan dan menjelaskan pertanyaan 

tentang materi yang belum dapat dimengerti belum muncul. Demikian halnya dengan 

pertemuan kedua, aktivitas peserta didik untuk memberi tanggapan (pendapat lisan) 

terhadap suatu pertanyaan yang diajukan guru atau peserta didik lain juga belum 

muncul. Hal ini dapat dipahami karena peserta didik belum terbiasa untuk melatih 

diri mereka mengkomunikasikan gagasan matematika yang dimilikinya secara lisan. 

Namun, dengan motivasi dari guru aktivitas yang belum muncul pada pertemuan 

pertama dan kedua dapat dilakukan pada pertemuan ketiga dan keempat serta secara 

perlahan menunjukkan peningkatan. Sedangkan, aktivitas lain yang merupakan 
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pengembangan dari indikator komunikasi lisan muncul pada setiap pertemuan. Hal 

ini  ditunjukkan dari banyaknya peserta didik yang melakukan aktivitas tersebut yang 

pada setiap pertemuan terus meningkat. Gambar di bawah ini mendeskripsikan 

pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.5 Pelaksanaan Pembelajaran pada Pertemuan Ketiga 

Dalam penelitian ini, tingkat keaktifan peserta didik kelas eksperimen dalam 

aktivitas komunikasi lisan diukur dengan lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

yang di dalamnya memuat indikator-indikator komunikasi lisan dalam bentuk 

diskusi. Aktivitas komunikasi lisan pada kelas kontrol tidak diukur dalam penelitian 

ini karena aktivitas komunikasi lisan yang muncul pada kelas kontrol hanya sebatas 

tanya jawab antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, peneliti berasumsi tingkat 

keaktifan peserta didik pada kelas kontrol lebih rendah dibandingkan pada kelas 

eksperimen karena aktivitas yang memungkinkan pengembangan kemampuan 

komunikasi lisan lebih banyak tersaji pada kelas eksperimen.  Jadi dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran CIRC dalam penelitian ini efektif 

untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika karena mampu mencapai 

salah satu  kualifikasi keefektifan yang telah ditentukan yaitu keefektifan model 

terhadap kemampuan komunikasi lisan. Selain itu, penerapan model pembelajaran 
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kooperatif tipe CIRC juga lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika lisan  peserta didik dibandingkan dengan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

4.2.5 Keterbatasan Penelitian 

Tujuan penelitian ini telah tercapai, meskipun demikian peneliti menyadari 

dalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu :  

(1) Subyek penelitian terbatas dan sampel hanya pada peserta didik kelas VIII SMP 

Muhammadiyah Sokaraja Banyumas, sehingga hasil penelitian juga hanya 

berlaku untuk peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah Sokaraja Banyumas. 

Oleh karena itu apabila penelitian dilakukan di tempat yang lain mungkin akan 

diperoleh hasil yang berbeda. 

(2) Intensitas pertemuan dengan peserta didik cukup singkat yaitu sebanyak 4 

pertemuan pada proses pembelajaran sehingga kurang dapat memantau 

perkembangan komunikasi matematika peserta didik secara lebih mendalam.  

(3) Peneliti hanya dapat menyajikan hasil penelitian tentang komunikasi lisan peserta 

didik secara klasikal. Hal ini karena keterbatasan peneliti dalam menyediakan 

observer selama proses pembelajaran yang kurang memungkinkan untuk 

memantau perkembangan kemampuan komunikasi lisan setiap peserta didik, oleh 

karena itu apabila hal tersebut dilakukan hasil penelitian akan lebih akurat.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka dapat 

diambil simpulan sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC  

dapat mencapai kualifikasi keefektifan yang ditentukan. Keefektifan model 

terhadap kemampuan komunikasi secara tertulis ditunjukkan oleh hasil tes 

komunikasi matematika pada peserta didik yang menggunakan pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC mencapai ketuntasan belajar secara klasikal  sebesar 

93%. Sedangkan keefektifan model terhadap kemampuan komunikasi secara 

lisan ditunjukkan oleh rata-rata persentase keaktifan peserta didik dalam 

aktivitas komunikasi lisan  pada kelas eksperimen diperoleh hasil sebesar 

69,79% sehingga memenuhi  kriteria aktif berdasarkan perhitungan yang telah 

ditentukan. 

(2) Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe CIRC lebih efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik baik secara 

tertulis maupun lisan dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran konvensional.  
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5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut. 

(1) Guru matematika hendaknya mengimplementasikan model pembelajaran 

kooperatif tipe CIRC sebagai alternatif  dalam upaya perbaikan 

pembelajaran di kelas dan mengefektifkan pembelajaran matematika 

khususnya dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik. 

(2) Penelitian mengenai model pembelajaran kooperatif tipe CIRC untuk 

aspek kemampuan komunikasi matematika dengan materi pokok geometri 

dapat ditindak lanjuti dengan menerapkan model pembelajaran CIRC pada 

materi pokok dan beberapa aspek lain yaitu: berpikir kreatif matematik, 

pemecahan masalah, dan lain sebagainya. 
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN (KELAS VIII A) 

NO NAMA PESERTA DIDIK KODE  
PESERTA DIDIK 

1 ANDRIE YULIANA E-01 
2 AULIA ISNANI E-02 
3 BANGUN BUDI SETIONO E-03 
4 DWI NURCAHYO E-04 
5 DWI YULIAWINANTI E-05 
6 FAJAR WAHYUDIN E-06 
7 FEBRI ANDRIAN SAPUTRA E-07 
8 FERDI DIANSYAH E-08 
9 HAYAT HERI SAFRIAN E-09 

10 HENDRI SETIAWAN E-10 
11 IRA SUSANTI E-11 
12 KHUSNIATI FAJRIN E-12 
13 MUTIA SAFI E-13 
14 MUTOHAROH E-14 
15 NITA PURWANTI E-15 
16 NOVA TRINUGRA SANTANA E-16 
17 NOVAN PRADANI E-17 
18 NOVANDI TIAN RAHMANTO E-18 
19 OLGA PUTRI RENJANI E-19 
20 RIAN ANDIKA NUGROHO E-20 
21 RISKA DIANA E-21 
22 ROBIARSO E-22 
23 SINTA MUSTIKA PATMA DEWI E-23 
24 SISWO YULIANTO E-24 
25 SYAIFUDIN ANSOR E-25 
26 TETA FITRIA E-26 
27 WARDATUL AZIZAH E-27 
28 WIKI HERMAWAN E-28 
29 WINDI AOLANIA E-29 
30 YUNITA LINFAUZIYAH E-30 
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL (KELAS VIII D) 

NO NAMA PESERTA DIDIK KODE  
PESERTA DIDIK 

1 ENDAH AMALIA K-01 
2 FITRIA NINGSIH K-02 
3 HANI WAHYUNI K-03 
4 IRWANG SANTOSO K-04 
5 LISA RIZKI SARI K-05 
6 MA'RIFATUL MAULIDIYAH K-06 
7 NUR AFIS K-07 
8 NURUL TRI HAYATI K-08 
9 PUTRI PANCARANI K-09 

10 RIYANTO K-10 
11 RIZAL KHOERUL K-11 
12 RIAN DWI FEBRIANTO K-12 
13 RISKI SYAH PUTRA K- 13 
14 RESKA SASKILA K-14 
15 RAKA ADI PRATAMA K-15 
16 RUDIANTO K-16 
17 SUGENG RIYANTO K- 17 
18 SEFI NURAINI K-18 
19 SITI LATIFAH K-19 
20 TRIMANTO K-20 
21 TONI JUNIANTO K-21 
22 TRIO PRASONGKO K-22 
23 TUTI AMBARWATI K-23 
24 UMI KHOIRUN NISA K-24 
25 ULFAH NUR SAFITRI K-25 
26 USWATUN KHASANAH K-26 
27 WILDAN JUNAIFI K-27 
28 WAHYUNI K-28 
29 YULIANI K-29 
30 YURIMA K-30 
31 YULIATI K-31 
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DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJI COBA INSTRUMEN 

(KELAS VIII B) 

NO NAMA PESERTA DIDIK KODE  
PESERTA DIDIK 

1 ACHLUN NAZA DWI S UC-01 
2 ACHYAR MUCHAYAT UC-02 
3 ADE BAGUS BIANTORO UC-03 
4 ADE HARYATI UC-04 
5 ADE PRASETYO PERMANA UC-05 
6 ADI SAPUTRO UC-06 
7 AGUNG ISMAIL UC-07 
8 AGUS SUBAGYO UC-08 
9 ALFIANI DESARI UC-09 

10 ALFIAN NASRUDIN UC-10 
11 AMINUDIN UC-11 
12 CHERLLY PERTIWI UC-12 
13 DEA PRAKISTA ASTIANA P UC-13 
14 DEWI PUTRI SOLIKHATI UC-14 
15 DIAN LISTIORINI UC-15 
16 EDI TRIYANTONO UC-16 
17 EKA TRI YANI UC-17 
18 EMI SETIOWATI UC-18 
19 EVITA MUJI UTAMI UC-19 
20 FATONAH UC-20 
21 FEBI BAGUS WINDIYANTO UC-21 
22 FERI INDRIATI UC-22 
23 GALIH AYU OKTAFIYANI UC-23 
24 GINANJAR AJI PRAYITNA UC-24 
25 HERMIATI UC-25 
26 IDA NAFIAH UC-26 
27 LEATY AULIA RIYATMAN UC-27 
28 MURDIANINGSIH UC-28 
29 NARWIN UC-29 
30 NUR AINI HIDAYAH UC-30 
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DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK BELAJAR 

 DENGAN MODEL PEMBELAJARAN CIRC 

 

Kelompok 1  

Ketua : Andrie Yuliana 

1. Ira Susanti 

2. Khusniati Fajrin 

3. Aulia Isnani 

4. Mutia Safi 

 
     
Kelompok 2 

Ketua : Mutoharoh 

1. Dwi Yuliawinanti 

2. Nita Purwanti 

3. Olga Putri Renjani 

4. Riska Diana 

 
Kelompok 3 

Ketua : Windi Aolania 

1. Teta Fitria 

2. Sinta Mustika Patma Dewi 

3. Yunita Linfauziyah 

4. Wardatul Azizah 

 

 

 

 

Kelompok 5 

Ketua : Fajar Wahyudin 

1. Hayat Heri Safrian 

2. Novan Trinugra Santana 

3. Novan Pradani 

4. Rian Andika Nugroho 

Kelompok 6 

Ketua : Novandi Tian Rahmanto 

1. Robiarso 

2. Siswo Yulianto 

3. Syaifudin Ansor 

4. Wiki Hermawan 

 

Kelompok 4  
Ketua :  Bangun Budi Setiono 

1. Febri  Andrian  Saputra 

2. Dwi Nurcahyo 

3. Ferdi Diansyah 

4. Hendri Setiawan 
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No. 
 

Kelas Eksperimen (VIII A) Kelas Kontrol (VIII D) 
Kode  

Peserta Didik Nilai Kode  
Peserta Didik Nilai 

1 E-01 66 K-01 66 
2 E-02 61 K-02 66 
3 E-03 66 K-03 59 
4 E-04 62 K-04 60 
5 E-05 60 K-05 52 
6 E-06 65 K-06 66 
7 E-07 60 K-07 61 
8 E-08 61 K-08 66 
9 E-09 62 K-09 60 
10 E-10 60 K-10 50 
11 E-11 65 K-11 66 
12 E-12 62 K-12 66 
13 E-13 65 K- 13 73 
14 E-14 60 K-14 61 
15 E-15 66 K-15 67 
16 E-16 67 K-16 67 
17 E-17 67 K- 17 59 
18 E-18 68 K-18 66 
19 E-19 70 K-19 55 
20 E-20 64 K-20 69 
21 E-21 61 K-21 71 
22 E-22 68 K-22 61 
23 E-23 66 K-23 66 
24 E-24 62 K-24 69 
25 E-25 61 K-25 60 
26 E-26 60 K-26 68 
27 E-27 52 K-27 63 
28 E-28 67 K-28 60 
29 E-29 67 K-29 67 
30 E-30 66 K-30 61 
31  K-31 60 

Jumlah 1907 Jumlah 1961 
n 30 n 31 
�� 63,57 �� 63,26 

Varians (s2) 13,70 Varians (s2) 27,53 
Standar Deviasi (sd) 3,70 Standar Deviasi (sd) 5,25 

Lampiran 5 
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UJI NORMALITAS DATA AWAL  

 1.  Uji Normalitas Data Awal Kelas Eksperimen  

 
Hipotesis 

 
Ho   : Data berdistribusi normal 

 
Ha   : Data tidak berdistribusi normal 

 

 
Rumus yang digunakan : 

 

 

 

 
 

Kriteria yang digunakan 

 
Ho diterima jika χ2 hitung < χ2 

tabel 

 

 
Pengujian hipotesis 

 
Nilai maksimal  = 70 Panjang kelas        = 3 

 
Nilai minimal    = 52 Rata-rata              = 63,57 

 
Rentang            = 18 s                           = 3,702 

 
Banyak kelas    = 6 n                          = 30 

 

 

Banyak 
Kelas Batas 

Kelas  

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 

 
Ei 

 
52-54 51,5 -3,26 0,4994 0,0066 0,1979474 1 3,2498 

 
55-57 54,5 -2,45 0,4928 0,0435 1,3038288 0 1,3038 

 
58-60 57,5 -1,64 0,4494 0,1531 4,592678 5 0,0361 

 
61-63 60,5 -0,83 0,2963 0,2891 8,673286 8 0,0523 

 
64-66 63,5 -0,02 0,0072 0,2931 8,7939466 9 0,0048 

 
67-69 66,5 0,79 0,2859 0,1596 4,7871846 6 0,3073 

 
70-72 69,5 1,60 0,4455 0,0436 1,3069247 1 0,0721 

 
72,5 2,29 0,4891 

 
          χ2     =     5,0262 

 
Untuk α = 5 % dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh  χ2 tabel  sebesar 7,815 

 

 
Karena χ2 hitung berada pada daerah penerimaan Ho maka data tersebut berdistribusi  

 
normal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
Eo

1

2
2 )(

χ

Lampiran 6 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


104 
 

 
 

2. Uji Normalitas Data Awal Kelas Kontrol  

 
Hipotesis yang diujikan  

 

Ho   : Data berdistribusi 
normal 

 
Ha   : Data tidak berdistribusi normal 

 
Rumus yang digunakan : 

 

 

 
 

Kriteria yang digunakan 

 
Ho diterima jika χ2 hitung < χ2 

tabel 

 

 
Pengujian hipotesis 

 
Nilai maksimal = 73 Panjang kelas        = 4 

 
Nilai minimal   = 50 Rata-rata              = 63,26 

 
Rentang          = 23 s                           = 5,247 

 
Banyak kelas    = 6 n                          = 31 

 

 
Banyak 
Kelas 

Batas 
Kelas  

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 
Ei 

 
50-53 49,5 -2,62 0,4956 0,0271 0,812749 2 1,7343 

 
54-57 53,5 -1,86 0,4685 0,1048 3,143169 1 1,4613 

 
58-61 57,5 -1,10 0,3638 0,2326 6,976686 11 2,3202 

 
62-65 61,5 -0,34 0,1312 -0,0342 -1,02605 1 -4,0007 

 
66-69 65,5 0,43 0,1654 0,5483 16,44939 14 0,3647 

 
70-73 69,5 1,19 0,3829 0,0916 2,748805 2 0,2040 

 
73,5 1,95 0,4745 

 
          χ2     =     2,0838 

 
Untuk α = 5 % dengan dk = 6 - 3 = 3   diperoleh  χ2  tabel  sebesar 7,815 

 

 
Karena χ2 hitung berada pada daerah penerimaan Ho maka data tersebut berdistribusi  

 

normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∑
=

−
=
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UJI HOMOGENITAS DATA AWAL ANTARA  
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Hipotesis yang diujikan : 

Ho :   σ1
2 = σ2

2  (Kedua varians sama) 

Ha :   σ1
2 ≠ σ2

2 (Kedua varians tidak sama) 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 

 

 
Ho diterima apabila Fhitung < F    (nb-1):(nk-1) 
 

   
Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 
Jumlah 1907 1961 

n 30 31 
 
 63,57 63,26 

Varians (s2) 13,70 27,53 
Standar deviasi (s) 3,70 5,25 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

              Fhitung = 27,53 = 2,01 
 13,70 

Pada α = 5% dengan: 
     dk pembilang = nb - 1 = 30 - 1 = 29 
     dk penyebut = nk -1 = 31 - 1 = 30 
F tabel              = 2,08 
Karena F hitung < F tabel , dapat disimpulkan data awal kedua  
kelas mempunyai varians yang sama. 

 

  terkecilVarians
  terbesarVarians  F =

x

α
2
1
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UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA DATA AWAL 

 

Hipotesis: 

H0 : μ1 = μ2, (tidak terdapat perbedaan rata-rata data kelas eksperimen sama dengan 

data kelas kontrol) 

H1 :  μ1  ≠  μ2 ,  (terdapat perbedaan rata-rata data kelas eksperimen tidak sama dengan 

data kelas   kontrol) 

Rumus yang digunakan: 

21

21

11
nn

s

xxt
+

−
= ,  dengan   2

)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

Kriteria pengujian: 

Jika 
)

2
11( α−

− t  < thitung < 
)

2
11( α−

t , di mana  
)

2
11( α−

t  didapat dari daftar distribusi t,  

dengan dk = (n1 + n2 -2) dan peluang 





 − α

2
11 , maka Ho diterima. 

Perhitungan uji kesamaan rata-rata dua pihak 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah 1907 1961 
n 30 31 

63,57 63,26 
Varians (s2) 13,70 27,53 

Standart deviasi (s) 3,70 5,25 
Simpangan baku gabungan (S) 27,71 

 

= 
��,�����,��

��,��� �
��� �

��

�0,0437 

 

Menurut teori distribusi sampling, maka statistik di atas berdistribusi Student dengan 

α = 5% dan dk = (30+31 -2) = 59,  sehingga diperoleh ttabel = 2,0001. 

 

 

21

21

11
nn

s

xxt
+

−
=

x
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0,0437 2,0001 -2,0001 

Daerah 
penerimaan Ho 

 

 

  

 

Karena  
)

2
11( α−

− t  < thitung < 
)

2
11( α−

t , maka H0 diterima.  

Jadi tidak terdapat perbedaan rata-rata data kelas eksperimen dengan rata-rata data 

kelas kontrol. 
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KISI-KISI INSTRUMEN SOAL UJI COBA 

 

Mata pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok     : Kubus dan Balok 

Kelas/Semester  : VIII/Genap 

Alokasi Waktu  : 80 Menit 

Jumlah Soal  : 10 Butir Soal 

Bentuk Soal  : Uraian 

 

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

Kompetensi 
Dasar 

Materi 
Pokok 

Sub Materi 
Pokok 

Indikator Soal Perilaku yang Diukur 
Banyak 

Butir 
Nomor 

Soal 
Alokasi 
Waktu 

Menghitung 
luas 
permukaan dan 
volum kubus, 
balok, prisma, 
dan limas. 
 
 
 
 
 
 

Kubus   
dan 
Balok 
 
 

1. Luas 
Permukaan 
Balok  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Menentukan luas 
permukaan sebuah benda 
berbentuk balok yang 
diketahui panjang, lebar, 
tinggi. 

b. Menentukan luas balok 
yang diketahui panjang, 
lebar, dan tingginya 
kemudian menentukan 
biaya yang diperlukan 
dalam membuat suatu 
benda 

Mathematical register 
 
 
 
 
Mathematical register 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

5 menit 
 
 
 
 

10 menit 
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c. Menentukan tinggi balok 
jika diketahui luas alas 
dan perbandingan 
panjang, lebar, dan tinggi 

Representations 1 
 
 
 

5 10 menit 

 2. Luas 
Permukaan 
Kubus  

a. Menyajikan gambar 
geometris benda 
berbentuk kubus jika 
diketahui panjang 
rusuknya kemudian 
menentukan luas 
permukaannya. 

b. Menghitung  
perbandingan luas 
permukaan dua benda 
berbentuk kubus  

Representations 
 
 
 
 
 
 
Mathematical register 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 

2a,3 
 
 
 
 
 
 

2b 

10 menit,         
15 menit 

 
 
 
 
 

5 menit 

 3. Volum 
Balok 

 
 
 

Menentukan volum 
sebuah benda berbentuk 
balok jika diketahui 
panjang, lebar, tinggi dan 
menyajikannya dalam 
bentuk gambar geometris 

Representations 
 

1 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

5 menit 

4. Volum 
Kubus 

 
 
 

a. Menentukan panjang 
rusuk suatu benda 
berbentuk kubus jika 
diketahui volum sebesar  a 
cm3 dan menyajikannya 
dalam bentuk gambar 

Representations 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

6a 
 
 
 
 
 

5 menit 
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geometris. 
b. Menentukan volum total 

benda berbentuk kubus 
jika diketahui volum dan 
jumlah benda sebanyak n 
buah. 
 

Mathematical register 
 

1 
 
 
 
 
 

6b 
 
 
 
 
 

5 menit 
 
 
 
 

 5. Perubahan 
Volum 

Menentukan perubahan 
volum suatu kubus jika 
diketahui panjang 
rusuknya kemudian 
diperbesar  panjang 
rusuknya.  

Mathematical register 
 
 

1 
 
 
 
 

8 10 menit 

Indikator kemampuan komunikasi matematika yang diukur :  
1. Mathematical register, yaitu kemampuan peserta didik dalam menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika, dengan kata-kata, 

sintaksis, maupun frase, secara tertulis atau lisan. 
2. Representations, yaitu kemampuan peserta didik dalam menggambarkan atau menginterpretasikan ide, situasi, dan relasi matematika, 

dengan gambar benda nyata, diagram, grafik, ataupun secara geometris. 
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SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

 

Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester: VIII/Genap 

Materi  : Luas Permukaan dan Volum Kubus serta Balok 

Alokasi Waktu : 80 Menit 

 
Petunjuk 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan dengan tulisan yang jelas dibaca. 

3. Kerjakan dahulu soal yang dianggap mudah. 

 
Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Ibu akan membuat hiasan tempat tisu untuk memperindah tempat tisu dengan membungkus 

tempat tisu tersebut dengan kain berwarna merah.Tempat tisu tersebut berbentuk balok dan 

mempunyai panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tingginya adalah 3 

cm. Berapa luas kain yang ibu butuhkan untuk membuat hiasan 

tempat tisu tersebut? Jelaskan jawabanmu. 

 

 

2. Dua buah dadu berbentuk kubus masing-masing panjang rusuknya 2 cm dan 4 cm.  

a. Gambarlah dua dadu tersebut beserta ukurannya dan hitunglah luas permukaannya. 

b. Tentukan perbandingan luas permukaan dua dadu tersebut. 

 

3. Pak Farid mendapat pesanan untuk membuat tiga buah podium kejuaraan berbentuk kubus 

yang terbuat dari kayu. Kubus untuk podium 1, 2, dan 3 berturut-turut berukuran 100 cm, 60 

cm, 40 cm. Untuk menghemat biaya Pak Farid tidak akan membuat bagian dasarnya. 

Gambarlah tiga podium tersebut beserta ukurannya dan hitung luas kayu yang diperlukan 

Pak Farid untuk membuat ketiga podium tersebut. 

 

20 cm 

8cm 

3 cm 
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4.  Rasya akan membuat akuarium seperti tampak pada gambar di bawah ini. Akuarium 

tersebut berbentuk balok dan berukuran 100 cm x  50 cm x 40 cm. Untuk keperluan 

membuatnya Rasya memerlukan kaca sebagai bahan untuk membuat 

dasar dan dinding akuarium. Kaca tersebut mempunyai harga satuan 

Rp 25.000,00 per meter persegi. Berapa biaya yang perlu disiapkan 

Rasya untuk membeli kaca tersebut? Jelaskan jawabanmu. 

 

 

5. Sebuah gedung pertemuan bagian dalamnya berbentuk balok memiliki perbandingan 

panjang, lebar, dan tinggi yaitu 4:3:2. Jika luas alasnya adalah 108 m2, berapa tinggi gedung 

tersebut? 

 

6. Fardhan akan membuat 10 tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan volume 729 cm3. 

a. Tentukan panjang rusuknya dan gambarlah tempat kapur tulis tersebut beserta 

ukurannya. 

b. Tentukan volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat. 

 

7. Sebuah kolam renang berbentuk balok mempunyai alas berbentuk persegi panjang  dengan 

panjang 9 m dan lebar 4 m. Kolam renang tersebut memiliki kedalaman 2 m. Gambarlah 

kolam renang tersebut beserta ukurannya dan tentukan volum air yang dapat ditampung 

dalam kolam renang jika diisi air sampai  penuh!   

 

8. Bak penampungan air Firdha bagian dalamnya berbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 m. 

Firdha ingin memperbesar bak penampungan air miliknya agar dapat 

menampung air lebih banyak. Bak penampungan tersebut akan diperbesar 

panjang rusuknya menjadi 2 kali lipat. Tentukan perubahan volum bak 

penampungan air milik Firdha! 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


113 
 

 
 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL UJI COBA TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

No. 
Rumusan 

Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Tempat tisu berbentuk balok akan dihias dengan 
kain. 
Panjang = 20 cm, lebar = 8 cm, tinggi = 3 cm.  

Ditanya : Luas kain yang ibu butuhkan untuk membuat hiasan 
tempat tisu tersebut 

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu luas 
permukaan balok 

Jawab : 
Untuk menghitung luas kain yang dibutuhkan  ibu membuat 
hiasan tempat tisu maka akan digunakan rumus luas permukaan 
balok untuk menghitung luas permukaan tempat  
tisu yaitu : 
                           Luas permukaan balok  = 2(pl + pt + lt) 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan balok  

Diperoleh, 
Luas permukaan balok  = 2(pl + pt + lt) 

       = 2 ((20 x 8) + (20 x 3) + (8 x 3)) 
       = 2 (160 + 60 + 24) 
       = 2 x 244 
       = 488  

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas kain yang ibu butuhkan untuk membuat hiasan tempat 
tisu tersebut adalah 488 cm2. 2 

Skor Total 10 
2. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Dua dadu berbentuk kubus.  
Panjang rusuk dadu 1 : r1 = 2 cm. 
Panjang rusuk dadu 2 : r2= 4 cm. 
Ditanya : a. Gambar dua dadu tersebut beserta ukurannya 
                    Luas Permukaan dadu 1 dan dadu 2 
                b. Perbandingan luas permukaan dua dadu tersebut 

2 

Lampiran 11 
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Menggambarkan 
dua dadu 
berbentuk kubus 
beserta ukurannya 

Jawab :  
a. Dua dadu berbentuk kubus dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu luas 
permukaan kubus 

Untuk menghitung luas permukaan dadu 1 dan dadu 2, 
digunakan rumus untuk  
menghitung luas permukaan kubus yaitu :   

L permukaan kubus = 6 x r2 

Misalkan : Luas permukaan dadu 1 = L1 

                           Luas permukaan dadu 2 = L2 

1 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan dadu 1 
dan dadu 2 
 

Diperoleh, 
L1 = 6 x r2 

       = 6 x 2 x 2 

       = 24  

Luas permukaan dadu 1 adalah 24 cm2. 
L2 = 6 x r2 

       = 6 x 4 x 4 

       = 96  

Luas permukaan dadu 2 adalah 96 cm2. 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas permukaan dadu 1 adalah 24  cm2 dan  luas permukaan 
dadu 2 adalah 96 cm2. 

1 

Menghitung 
perbandingan luas 
permukaan dadu 1 
dan 2 serta  

b. Luas permukaan dadu 1 : Luas permukaan dadu 2 = 24 : 96 
     = 1 : 4 

 

3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian soal. 

Jadi perbandingan luas  permukaan dadu 1 dan luas 

permukaan dadu 2 adalah 1:4. 

1 

Skor Total 15 
3. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : 
Tiga podium kejuaraan berbentuk kubus 
Panjang rusuk kubus 1 = 100 cm. 
Panjang rusuk kubus 2 = 60 cm. 
Panjang rusuk kubus 3 = 40 cm 

2 

Model Kubus 1 

Model Kubus 2 

4 cm 2 cm 
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Bagian alas tidak dibuat. 
Ditanya :  Gambar tiga podium tersebut beserta ukurannya dan 

luas kayu yang diperlukan Pak Farid untuk membuat 
ketiga podium tersebut. 

Menggambarkan 
tiga podium 
kejuaraan 
berbentuk kubus 
beserta ukurannya 

Jawab : 
Tiga podium kejuaraan berbentuk kubus digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 

 
 
 
 
 

  

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu rumus luas 
permukaan kubus 

Misalkan 
Luas permukaan podium 1 adalah L1. 
Luas permukaan podium 2 adalah L2.  
Luas permukaan podium 3 adalah L3. 

Untuk menghitung luas kayu yang diperlukan, maka digunakan 
rumus untuk menghitung luas permukaan kubus. 
Karena bagian alas tidak dibuat maka jumlah sisi podium adalah 
5 buah sehingga rumus untuk menghitung luas permukaan 
podium adalah : L = 5s2. 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan 
podium 1,2 dan 3. 
 

Diperoleh, 
L1 = 5s2 

     = 5 x 100 x 100 
     = 5 x 10000 
     = 50000 
Luas permukaan podium 1 adalah 50000 cm2. 

3 

L2 = 5s2 

     = 5 x 60 x 60 
     = 5 x 3600 
     = 18000 
Luas permukaan podium 2 adalah 18000 cm2.  

3 

Model Kubus 1 

Model Kubus 2 
Model Kubus 3 

100 cm 60 cm 40 cm 
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L3 = 5s2 

     = 5 x 40 x 40 
     = 5 x 1600 
     = 8000 
Luas permukaan podium 3 adalah 8000 cm2. 

3 

Menghitung luas 
total permukaan 
podium yang 
berbentuk kubus 

Luas total = L1 + L2 + L3 

                 = 50000 + 18000 + 8000 
                 = 76000 

2 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas kayu yang diperlukan Pak Farid untuk membuat ketiga 
podium tersebut adalah 76000 cm2 . 2 

Skor Total 20 

4. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :   Akuarium berbentuk balok berukuran :                     
                    100 cm x 50 cm x 40 cm. 

 Kaca akuarium mempunyai harga satuan  
 Rp 25.000,00 per meter persegi.  

Ditanya  : Biaya yang perlu disiapkan Rasya untuk membeli  
                 kaca  tersebut 

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu rumus luas 
permukaan balok 

Jawab :  
Untuk menghitung luas kaca yang diperlukan dalam pembuatan 
dasar dan dinding akuarium, maka digunakan rumus luas 
permukaan balok untuk menghitung luas permukaan akuarium. 
Karena yang dibuat hanya dasar dan dinding akuarium, maka 
rumus untuk menghitung luas permukaan akuarium : 
                         Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus luas 
alas balok untuk 
menghitung nilai a 

Diperoleh, 
Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 

= (100 x 50) + 2((100 x 40) + (50 x 40)) 
= 5000 + 2(4000 + 2000) 
= 5000 + 12000 
= 17000 

Luas permukaan akuarium adalah 17000 cm2 = 1,7 m2. 

3 

Menghitung biaya 
yang diperlukan 
untuk membeli 
kaca  

Biaya yang diperlukan  = 1,7 x 25000  
       = 42500 

2 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi dana yang perlu disiapkan Rasya untuk membeli kaca 
tersebut adalah Rp 42.500,00. 

1 

Skor total 10 
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5. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Gedung pertemuan bagian dalamnya berbentuk balok. 
Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi yaitu 4:3:2.  
Luas alasnya adalah 108 m2.  

Ditanya    : Tinggi gedung  

1 

Menggambar 
gedung pertemuan 
yang bagian 
dalamnya 
berbentuk balok 
beserta ukurannya 
dengan 
menuliskan model 
matematika sesuai 
dengan 
perbandingan yang 
diketahui 

Jawab : 
Misalkan : Panjang = 4a 
                  Lebar = 3a 
                  Tinggi = 2a 
Gedung pertemuan bagian dalamnya berbentuk balok 
digambarkan sebagai berikut. 
 
 
 
 

2 

Menggunakan 
rumus luas persegi 
panjang untuk 
menghitung luas 
alas balok 

Karena luas alas balok berbentuk persegi panjang maka rumus  
untuk menghitung luas alas balok = luas persegi panjang = p x l. 
Diperoleh, 
Luas alas  = p x l 

  = 4a x 3a 
  = 12a2  

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus luas 
alas balok untuk 
menghitung nilai a 

Luas alas = 108 maka 
      12a2 = 108 
 �    a2 = 9 
 �     a = �  3 
Karena a adalah bilangan yang menunjukkan ukuran balok 
maka a haruslah bilangan bulat positif sehingga a = 3. 

2 

Menghitung tinggi 
gedung dengan 
memasukkan nilai 
a ke dalam 
persamaan yang 
telah ditentukan 

Tinggi = 2a 
           = 2 x 3  
           = 6 

2 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi tinggi gedung adalah 6 m. 
1 

Skor Total 10 
6. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Tempat kapur tulis berbentuk kubus sebanyak 10 
buah. 
Volum  tempat kapur tulis 729 cm3. 

Ditanya  :  
 a. Ukuran panjang rusuknya dan gambar tempat kapur tulis 

tersebut 
 b.  Volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat 

1 

2a 

4a 
3a 
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Menggunakan 
rumus volum 
kubus untuk 
menghitung 
panjang rusuk 
tempat kapur tulis 
berbentuk kubus 

Jawab : 
a. Untuk menghitung panjang rusuk tempat kapur tulis 

berbentuk kubus, maka digunakan rumus  untuk menghitung 
volum kubus yaitu :       
Vkubus = s3  �  s =√��   
Diperoleh, 
s =√��   
  = √729�   
  = 9. 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi panjang rusuk tempat kapur tulis yang berbentuk kubus 
adalah 9 cm. 

1 

Menggambarkan 
tempat kapur tulis 
yang berbentuk 
kubus beserta 
ukuran panjang 
rusuknya 

Tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan panjang rusuk 9 
cm digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 

2 

Menuliskan rumus 
volum total dan 
menggunakannya 
untuk menghitung  
volum total tempat 
kapur tulis yang 
akan dibuat 

b. Tempat kapur tulis yang akan dibuat sebanyak 10 buah,  
maka :                 

Volum total = 10 x Volum tempat kapur tulis 
Diperoleh, 
Volum total = 10 x 729  
                    = 7290  

2 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat adalah   
7290 cm3. 

 
1 

Skor Total 10 
7. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran : 
                   panjang = 9 m, lebar = 4 m, dan kedalaman = 2  m. 
Ditanya :  
- Gambar kolam renang tersebut beserta ukurannya. 
- Volum air yang dapat ditampung dalam kolam renang jika diisi 

penuh. 

2 

9 cm 
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Menggambarkan 
kolam renang 
berbentuk balok 
beserta ukurannya 

Jawab :  
Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang =  9 m, 
lebar = 4 m, dan kedalaman (tinggi) = 2 m, digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 
 

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan yaitu 
rumus luas volum 
balok 

Untuk menghitung volum air yang dapat ditampung digunakan 
maka akan digunakan rumus untuk menghitung volum balok 
yaitu : 

V balok = p x l x t 
1 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung  
volum balok 

Diperoleh, 
Volum  balok = p x l x t 

          =  9 x 4 x 2 
          = 9 x 8 
          = 72.  

 
 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi volum air yang dapat ditampung kolam renang jika diisi air 
sampai penuh adalah 72 m3. 

2 

 10 
8. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :  
Bak penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk      
r = 2 m. 
Bak penampungan akan diperbesar panjang rusuknya 2 kali 
lipat. 
 
 
 
 
  
 
 
Ditanya : Perubahan volum bak penampungan air Firdha 

2 

9 m 

2m 

4 m 

Panjang rusuk 

Diperbesar 2 kali 

2 m 
4 m 
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Menuliskan rumus 
volum kubus dan 
menggunakannya 
dengan melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui 
untuk menghitung 
volum bak 
penampungan 
sebelum dan 
setelah diperbesar 

Jawab :  
Misalkan : 
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum       
diperbesar = V1 

Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah       
diperbesar = V2 

Diperoleh, 
V1  = s x s x s 
      = 2 x 2 x 2 
      = 8  
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum diperbesar 
adalah 8 m3. 

4 

V2  = s x s x s 
      = 4 x 4 x 4 
      = 64  
Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah diperbesar 
adalah 64 m3. 

4 

Menghitung 
perubahan volum 
kubus   

Perubahan volum =  V2 – V1 
 = 64 – 8 
 = 56 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi perubahan volum bak penampungan air milik Firdha adalah 
56 m3. 

2 

Skor Total 15 
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LEMBAR VALIDASI 
SOAL TES UJI COBA KOMUNIKASI MATEMATIKA 

 
Pedoman Penskoran : 

Skor  1 : Tidak Sesuai             3 : Sesuai  
         2 :  Cukup Sesuai 4 : Sangat Sesuai 
 
Petunjuk : 
1). Mohon bapak/ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi tanda (√ )  

pada skor yang sesuai penilaian pada setiap indikator dengan kriteria sebagai 
berikut. 

2). Jika bapak/ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi saran pada bagian 
keterangan atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 

No. Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

A. 
 
 

Materi 
1. Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes tertulis untuk 

bentuk Uraian) 
   

 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan 
sudah sesuai      

3. Materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi 
(urgensi, relevasi, kontinyuitas, keterpakaian sehari-
hari tinggi) 

   
 

4. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis 
sekolah atau tingkat kelas    

 

B. Konstruksi     
 
 
 

5. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut 
jawaban uraian    

 

6. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal     
7. Ada pedoman penskorannya     
8. Gambar, simbol atau yang sejenisnya disajikan dengan 

jelas dan terbaca.    
 

C. 
 
 
 
 
 
 

Bahasa/Budaya 
9. Rumusan kalimat soal komunikatif  
10. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku 
11. Tidak  menggunakan kata/ungkapan yang menimbulkan 

penafsiran ganda atau salah pengertian 
12. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat/tabu  

   

 

Rata-rata keseluruhan : x = ���� �����
��� ��� �����

 = ............................ 
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Keterangan Skala Penilaian (contreng yang sesuai): 
Sangat baik : 3.25 ≤ x ≤ 4  (dapat digunakan tanpa revisi) 
Baik  : 2.5  ≤  x < 3.25 (dapat digunakan dengan revisi kecil) 
Cukup baik : 1.75 ≤  x < 2.5 (dapat digunakan dengan revisi besar) 
Tidak baik : 1≤ x <1.75   (belum dapat digunakan) 
         
 
         
        Semarang, 16 Maret 2011 
         Validator, 
          
 
 
 

       Drs. Suhito, M.Pd 
       NIP 195311031976121001 
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HASIL TES UJI COBA KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Kode  

Peserta 
Didik 

Skor Soal Jumlah 
Skor 1 2a 2b 3 4 5 6a 6b 7 8 

1 . UC-01 6 7 4 20 6 2 6 3 9 15 78 
2 . UC-24 6 6 1 18 6 6 7 2 10 15 77 
3 . UC-22 6 6 3 12 10 5 7 3 9 15 76 
4 . UC-11 10 10 5 6 8 0 7 3 10 15 74 
5 . UC-28 9 9 2 20 6 4 5 2 8 6 71 
6 . UC-17 10 10 5 11 6 2 2 3 10 10 69 
7 . UC-18 9 9 0 8 10 2 5 3 8 15 69 
8 . UC-10 10 10 5 18 2 0 4 2 2 15 68 
9 . UC-23 9 10 2 10 6 4 1 0 8 15 65 

10 . UC-05 10 10 5 15 7 2 7 2 2 2 62 
11 . UC-07 10 10 5 8 5 2 2 2 8 6 58 
12 . UC-25 6 6 1 8 8 2 5 1 8 12 57 
13 . UC-19 9 9 1 10 4 0 5 0 10 8 56 
14 . UC-15 7 10 1 10 6 4 2 1 10 4 55 
15 . UC-14 10 9 2 0 4 6 4 1 9 5 50 
16 . UC-27 9 5 1 6 4 0 4 1 8 10 48 
17 . UC-06 8 10 2 0 5 3 4 1 8 4 45 
18 . UC-08 6 8 1 8 3 8 1 0 2 8 45 
19 . UC-03 6 4 1 6 5 4 5 0 8 4 43 
20 . UC-21 8 5 4 0 3 0 6 1 10 6 43 
21 . UC-30 6 5 1 10 5 2 7 0 5 2 43 
22 . UC-20 6 4 2 4 4 2 0 3 8 4 37 
23 . UC-09 5 5 1 2 4 2 0 1 8 6 34 
24 . UC-16 0 5 3 4 3 8 0 2 0 8 33 
25 . UC-04 4 3 2 0 2 6 0 3 7 4 31 
26 . UC-12 5 2 5 0 2 2 5 2 8 0 31 
27 . UC-26 0 3 0 4 4 2 2 0 8 6 29 
28 . UC-13 4 5 2 0 4 4 1 0 8 0 28 
29 . UC-29 4 2 1 2 3 0 7 2 2 2 25 
30 . UC-02 4 3 3 4 2 0 2 1 0 0 19 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 
(KELAS EKPERIMEN) 

 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi Pokok : Luas Permukaan Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 1 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian        

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
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C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  
         sehari-hari. 
C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 
C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 
C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
C.1.1. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif  

tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta Didik 
(LKPD), peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan 
kubus. 

C.1.2. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif  
tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta Didik 
(LKPD), peserta didik dapat menghitung luas permukaan kubus. 

C.2.1. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif  
tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta Didik 
(LKPD), peserta didik dapat menemukan rumus luas permukaan 
balok. 

C.2.2. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif  
tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta Didik 
(LKPD), peserta didik dapat menghitung luas permukaan balok. 
 

E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Materi Prasyarat  

a. Bangun Persegi dan Persegi Panjang serta Unsur-Unsurnya 
(1)  Gambar di samping menyatakan bangun persegi 

dengan panjang sisi s. 
                            Rumus untuk menentukan luas bangun persegi  

dengan panjang sisi s : 
                                                  L = s x s = s2 

 
(2) Gambar di samping menyatakan bangun  

persegi panjang dengan panjang p dan lebar 
l. 

s 

p 

l 
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Rumus untuk menentukan luas bangun 
persegi  panjang dengan panjang p dan lebar 
l adalah : 
         L = p x l 

b. Unsur-Unsur Bangun Kubus dan Balok 
(a)       (b) 

 
 
        

 
            

Gambar (a) menyatakan bangun balok dan gambar (b) menyatakan 
bangun kubus. Unsur-unsur bangun kubus dan balok meliputi rusuk, 
sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. 

 
2. Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 
kubus. Kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk 
oleh enam buah persegi yang kongruen. 

 
 
      
       
 
            Gambar (i)                            Gambar (ii) 

       Gambar (i) menyatakan  kubus dengan panjang rusuk s. Sedangkan 
gambar (ii) menyatakan salah satu jaring-jaring yang merupakan 
rentangan dari permukaan kubus. Sehingga untuk menghitung luas 
permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya. 
Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran 
yang sama maka: 

 
 

 
 

Kubus dengan panjang rusuk s dan luas 
permukaan adalah L maka 
        L = 6 x luas persegi dengan sisi s = 6s2 
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3. Luas Permukaan Balok 
Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 

balok. Bidang balok berbentuk persegi panjang maka kita dapat 
menentukan luas permukaan balok dengan menggunakan jaring-jaring 
balok dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 
 

  
 
  t 

   l 
p       

               Gambar (i)                                            Gambar (ii) 
Gambar balok (i) di atas mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi t dan 
salah satu jaring-jaring yang dapat dibentuk adalah seperti gambar (ii). 
Luas permukaan balok dapat diperoleh dengan mencari luas persegi 
panjang. 
Luas bidang alas dan atas = 2 x (p x l ) = 2pl. 
Luas bidang depan dan belakang = 2 x (p x t) = 2pt. 
Luas bidang kiri dan kanan = 2 x (l x t) = 2lt. 
Jadi luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt = 2 (pl + pt +lt). 
Dengan demikian, untuk setiap balok yang mempunyai panjang p, lebar 
l, dan tinggi t maka  

 
 
 
 

F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat Belajar: 

a) LKPD untuk menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok 
b) Materi diskusi kelompok 
c) Penggaris 
d) Whiteboard 
e) Spidol 

2. Sumber Belajar: 
a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 

Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 

Luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt  
                                        = 2 (pl + pt +lt) 
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b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 
dan Sugijono penerbit Erlangga. 

 
G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran :  Cooperative Integrated Reading and  
                                          Composition (CIRC) 

2. Metode Pembelajaran :  Diskusi, tanya jawab, penemuan terbimbing 
  

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal  (± 5 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran.  
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
e. Guru memberitahukan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading 
and Composition). Dalam  model  pembelajaran  ini,  peserta didik  
ditempatkan  dalam  kelompok- kelompok  kecil  yang  heterogen,  
yang  terdiri  atas  4  atau  5  orang.  Setiap kelompok diberi 
beberapa soal uraian mengenai luas permukaan kubus dan balok, 
kemudian setiap anggota dalam kelompok tersebut saling membaca, 
menafsirkan isi soal, membuat ikhtisar, menuliskan penyelesaian 
secara urut, dan saling merevisi hasil pekerjaan . 

f. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 
memberitahukan bahwa materi yang akan dipelajari merupakan 
materi yang penting karena menjadi materi prasyarat untuk 
melangkah ke materi selanjutnya. Selain itu, pembelajaran yang 
akan dilakukan sangat bermanfaat bila diaplikasikan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

g. Guru melakukan apersepsi mengenai unsur-unsur bangun persegi 
dan persegi panjang serta unsur-unsur bangun kubus dan balok 
dengan mengajukan serangkaian pertanyaan sebagai berikut. 
 
(1)                          Gambar di samping menyatakan bentuk  

bangun apa? (persegi) 

s 
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             Berapa panjang sisinya? (s) 
Berapa luas bangun tersebut? (s x s = s2) 

(2)           Gambar di samping  menyatakan bentuk  
bangun apa? (persegi panjang) 
Berapa panjang dan lebarnya? 

                                       (panjangnya adalah p dan lebarnya adalah l) 
                                       Berapa luas bangun tersebut? (p x l) 
(3) “Sebutkan unsur-unsur kubus dan balok?”(rusuk, sisi, titik 

sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal) 
(4) “Sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus 

atau balok!” (almari, kotak kapur, bak mandi, dan sebagainya) 
 

2. Kegiatan Inti (± 65 menit) 
Kegiatan Eksplorasi 
a. Guru membimbing peserta didik dengan menggunakan LKPD 01 

untuk menemukan rumus luas permukaan kubus dan LKPD 02 
untuk menemukan luas permukaan balok. LKPD dibagikan kepada 
setiap peserta didik. Setiap peserta didik mendapat 2 buah LKPD. 
(LKPD 01 dan LKPD 02 terlampir).  

b. Guru memberi contoh soal menentukan luas permukaan kubus dan 
balok termasuk cara penyelesaiannya dengan disertai tanya jawab 
antara guru dan peserta didik. 
Contoh 1 
Suatu kubus mempunyai panjang rusuk 6 satuan. Tentukan luas 
permukaan kubus tersebut! 
Diketahui : kubus dengan panjang rusuk 6 satuan. 
Ditanya : Luas Permukaan kubus 
Jawab : 
Lpermukaan kubus = 6s2 
                    = 6 x 6 x 6  
                         = 216 
Jadi luas permukaan kubus adalah 216 satuan luas. 
 
Contoh 2  
Tentukan luas permukaan balok yang mempunyai panjang 10 
satuan, lebar 5 satuan, dan tinggi 3 satuan! 
Diketahui : Panjang = 10 satuan 

l 

p 
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Lebar = 5 satuan 
Tinggi = 3 satuan 

Ditanya : Luas permukaan balok 
Jawab : 
Lpermukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 
                       = 2 ( (10 x 5) + (10 x 3) + (5 x 3)) 
                       = 2 (50 + 30 + 15) 
                       = 2 x 95 
                       = 190 
Jadi luas permukaan balok adalah 190 satuan luas. 

c. Guru membentuk kelompok belajar yang heterogen, menentukan 
ketua kelompok dan mengatur tempat duduk agar setiap anggota 
kelompok dapat saling bertatap muka. Setiap kelompok terdiri dari 
4-5 orang dan beranggotakan siswa yang pandai, cukup pandai, dan 
kurang pandai sehingga dapat bekerja sama. 

 
Kegiatan Elaborasi 
d. Guru membagikan Materi Diskusi 01 kepada setiap kelompok dan 

setiap kelompok mendapatkan 2 set agar memudahkan bekerjasama  
dalam pengerjaan soal. (Materi Diskusi 01 terlampir) 

e. Guru mengkondisikan peserta didik agar dalam setiap kelompok 
terjadi serangkaian kegiatan yang spesifik sebagai berikut.  

(6) Salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota 
saling membaca soal dalam Materi Diskusi tersebut.  

(7) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal, termasuk 
menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan 
memisalkan yang ditanyakan dengan suatu variabel tertentu.  

(8) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal secara 
urut (menuliskan komposisi penyelesaiannya) kemudian saling 
merevisi dan mengedit pekerjaan. 

(9) Menyerahkan hasil tugas kelompok kepada guru.  
f. Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan jika diperlukan 

guru  dapat memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan 
secara proporsional.  

g. Ketua kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya atau melapor 
kepada guru tentang hambatan yang dialami oleh anggota 
kelompoknya. Ketua kelompok harus dapat menjamin bahwa setiap 
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anggota kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan soal 
yang diberikan guru.  

h. Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Anggota kelompok 
yang tidak mewakili kelompoknya, wajib mengerjakan soal-soal 
yang telah dibacakan untuk dikerjakan secara berkelompok dan 
dikumpulkan sebagai laporan kelompok.  

i. Peserta didik lain diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat 
atau bertanya kepada peserta didik yang sedang mempresentasikan 
hasil kerjanya di depan kelas. 

j. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika diperlukan.  
 
Kegiatan Konfirmasi 
k. Guru memberikan umpan balik dan evaluasi atas materi yang telah 

dipresentasikan secara singkat. 
l. Guru  memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok dan 

memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil 
secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil 
dalam menyelesaiakan tugas.  

m. Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan para peserta 
didik dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.  

n. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 
menjelang akhir waktu pembelajaran. 

 
3. Kegiatan Penutup (± 10 Menit) 

a. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari dengan tanya jawab, diperoleh simpulan sebagai 
berikut. 
(1) Kubus dengan panjang rusuk s dan luas permukaan adalah L 

maka 
L = 6 x luas persegi dengan sisi s = 6s2 

(2) Balok yang mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi t maka  
Luas permukaan balok = 2 (pl + pt +lt) 

b. Guru memberikan PR 01 (terlampir) kepada peserta didik. 
c. Peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 

minggu depan yaitu menggunakan rumus luas permukaan kubus dan 
balok dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


134 
 

 
 

 
I. PENILAIAN 

1. Teknik   : Laporan kelompok, Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen : Soal uraian, Lembar pengamatan 
3. Instrumen  : Materi Diskusi 01 (Terlampir) 
 

Sokaraja,  7 April 2011 
Guru Matematika     Peneliti 
 
 
 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 02 
(KELAS EKPERIMEN) 

 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi Pokok : Luas Permukaan Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 2 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian        

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  
         sehari-hari. 
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C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

C.5.1. Peserta didik dapat menyatakan atau mengkomunikasikan suatu  
relasi, gagasan, dan ide matematika yang berhubungan dengan luas  
permukaan kubus dalam bentuk gambar geometris. 

C.5.2. Peserta didik dapat menerapkan rumus luas permukaan kubus  
secara benar dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  
kehidupan sehari-hari. 

C.6.1. Peserta didik dapat menyatakan atau mengkomunikasikan suatu  
relasi, gagasan, dan ide matematika yang berhubungan dengan luas  
permukaan balok dalam bentuk gambar geometris. 

C.6.2. Peserta didik dapat menerapkan rumus luas permukaan balok 
secara benar dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan  
kehidupan sehari-hari. 
 

E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 
kubus. Kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk 
oleh enam buah persegi yang kongruen. 

 
 
      
       
 
            Gambar (i)                            Gambar (ii) 

       Gambar (i) menyatakan  kubus dengan panjang rusuk s. Sedangkan 
gambar (ii) menyatakan salah satu jaring-jaring yang merupakan 
rentangan dari permukaan kubus. Sehingga untuk menghitung luas 
permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya. 
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Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran 
yang sama maka: 

 
 

 
2. Luas Permukaan Balok 

Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 
balok. Bidang balok berbentuk persegi panjang maka kita dapat 
menentukan luas permukaan balok dengan menggunakan jaring-jaring 
balok dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 
 

  
 
  t 

   l 
p       

               Gambar (i)                                            Gambar (ii) 
Gambar balok (i) di atas mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi t dan 
salah satu jaring-jaring yang dapat dibentuk adalah seperti gambar (ii). 
Luas permukaan balok dapat diperoleh dengan mencari luas persegi 
panjang. 
Luas bidang alas dan atas = 2 x (p x l ) = 2pl. 
Luas bidang depan dan belakang = 2 x (p x t) = 2pt. 
Luas bidang kiri dan kanan = 2 x (l x t) = 2lt. 
Jadi luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt = 2 (pl + pt +lt). 
Dengan demikian, untuk setiap balok yang mempunyai panjang p, lebar 
l, dan tinggi t maka  

 
 
 
 

F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat Belajar: 

a) Materi diskusi kelompok 
b) Penggaris 

Kubus dengan panjang rusuk s dan luas 
permukaan adalah L maka 
        L = 6 x luas persegi dengan sisi s = 6s2 

Luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt  
                                        = 2 (pl + pt +lt) 
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c) Whiteboard 
d) Spidol 

2. Sumber Belajar: 
a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 

Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 
b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 

dan Sugijono penerbit Erlangga. 
 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran :  Cooperative Integrated Reading and  

                                          Composition (CIRC) 
2. Metode Pembelajaran :  Diskusi, tanya jawab, penemuan terbimbing 
  

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal  (± 10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran. 
d. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada PR. 
e. Peserta didik diberi kesempatan untuk menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan tulis. 
f. Guru mengoreksi pekerjaan peserta didik secara bersama-sama.   
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
h. Guru melanjutkan materi dan memberitahukan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran CIRC (Cooperative 
Integrated Reading and Composition) seperti pada pertemuan 
sebelumnya.  

i. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 
memberitahukan bahwa materi yang akan dipelajari sangat 
bermanfaat bila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

j. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan sebagai berikut. 
“Bagaimana rumus mencari luas permukaan kubus yang mempunyai 
panjang rusuk s?”(Luas permukaan kubus = 6 s2) 
“Bagaimana rumus mencari luas permukaan balok yang mempunyai 
panjang p, lebar l, dan tinggi t?”(Luas permukaan balok = 2 ( pl + pt 
+ lt). 
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2. Kegiatan Inti (± 60 menit) 

Kegiatan Eksplorasi 
(1) Guru memberi contoh soal menentukan luas permukaan kubus dan 

balok dalam kehidupan sehari-hari termasuk cara penyelesaiannya 
dengan disertai tanya jawab antara guru dan peserta didik. 
Contoh 1 
Suatu kardus kotak makanan berbentuk kubus dengan panjang 
rusuk 15 cm.  
a.  Gambarlah kardus kotak makanan tersebut beserta ukurannya! 
b. Hitunglah luas permukaan kardus kotak makanan tersebut! 
Diketahui : Kardus kotak makanan berbentuk kubus. 
                   r = 15 cm. 
Ditanya :  (a)  Gambar kardus kotak makanan 

     (b) Luas permukaan kardus kotak makanan 
Jawab : 
a. Kardus kotak makanan berbentuk kubus digambarkan sebagai 

berikut. 
 
 
 
 
 

b. Untuk menghitung luas permukaan kardus kotak makanan maka 
digunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus 
yaitu : 
                 Lpermukaan kubus = 6s2 

Diperoleh, 
Lpermukaan kubus = 6 x r2 
                       = 6 x 15 x 15 
                       = 1350  
Jadi luas permukaan kardus kotak makanan adalah 1350 cm2. 

Contoh 2  
Seorang tukang kayu akan membuat almari pesanan yang berbentuk 
balok dengan ukuran panjang 75 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 150 
cm. Berapa luas kayu yang dibutuhkan untuk membuat lemari 
tersebut? 
 
 
 

15 cm 
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Diketahui :  Almari berbentuk balok. 
 
 
  
                      
 
 
 
Ditanya : Luas kayu yang dibutuhkan untuk membuat almari. 
Jawab :  
Untuk menghitung luas kayu yang dibutuhkan, maka digunakan 
rumus untuk menghitung luas permukaan balok. 
Diperoleh, 
Luas permukaan balok  = 2(pl + pt +lt) 

 = 2((75 x 40) + (75 x 150) + (40 x 150) 
 = 2(3000 + 11250 + 6000) 
 = 2 x 20250 
 = 40500  

Jadi luas kayu yang dibutuhkan untuk membuat almari adalah  
40500 cm2. 

(2) Guru membentuk kelompok belajar yang heterogen, menentukan 
ketua kelompok dan mengatur tempat duduk agar setiap anggota 
kelompok dapat saling bertatap muka. Setiap kelompok terdiri dari 
4-5 orang dan beranggotakan siswa yang pandai, cukup pandai, dan 
kurang pandai sehingga dapat bekerja sama. 

 
Kegiatan Elaborasi 
(3) Guru membagikan Materi Diskusi 02 kepada setiap kelompok dan 

setiap kelompok mendapatkan 2 set agar memudahkan bekerjasama  
dalam pengerjaan soal. (Materi Diskusi 02 terlampir) 

(4) Guru mengkondisikan peserta didik agar dalam setiap kelompok 
terjadi serangkaian kegiatan yang spesifik sebagai berikut.  
(1) Salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota 

saling membaca soal dalam Materi Diskusi tersebut.  
(2) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal, termasuk 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan 
memisalkan yang ditanyakan dengan suatu variabel tertentu.  

(3) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal secara 
urut (menuliskan komposisi penyelesaiannya) kemudian saling 
merevisi dan mengedit pekerjaan. 

                     

40 cm 

150 cm 

75 cm 
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(4) Menyerahkan hasil tugas kelompok kepada guru.  
(5) Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan jika diperlukan 

guru  dapat memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan 
secara proporsional.  

(6) Ketua kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya atau melapor 
kepada guru tentang hambatan yang dialami oleh anggota 
kelompoknya. Ketua kelompok harus dapat menjamin bahwa setiap 
anggota kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan soal 
yang diberikan guru.  

(7) Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Anggota 
kelompok yang tidak mewakili kelompoknya, wajib mengerjakan 
soal-soal yang telah dibacakan untuk dikerjakan secara 
berkelompok dan dikumpulkan sebagai laporan kelompok.  

(8) Peserta didik lain diberi kesempatan untuk mengemukakan 
pendapat atau bertanya kepada peserta didik yang sedang 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

(9) Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika diperlukan.  
 

Kegiatan Konfirmasi 
(10) Guru memberikan umpan balik dan evaluasi atas materi yang 

telah dipresentasikan secara singkat. 
(11) Guru  memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok dan 

memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 
berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang 
berhasil dalam menyelesaiakan tugas. 

(12) Peserta didik diberi latihan soal untuk dikerjakan secara 
individual tentang materi yang sedang dipelajari. (Latihan 01 
terlampir) 

(13) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik yang akan 
menuliskan pekerjaannya di papan tulis.  

(14) Melalui hasil pekerjaan peserta didik yang ditulis di papan tulis, 
guru bersama peserta didik mengoreksi setiap soal yang ada pada 
“Latihan 01” bersama peserta didik. 

(15) Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan para 
peserta didik dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-
masing.  

(16) Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 
menjelang akhir waktu pembelajaran. 
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3. Kegiatan Penutup (± 10 Menit) 
a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang telah 

dilakukan yaitu rumus luas permukaan balok dan kubus banyak 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk 
memudahkan kita dalam merencanakan suatu pekerjaan. 

b. Guru memberikan PR 02 (terlampir) kepada peserta didik. 
c. Guru memberitahu materi pelajaran yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya yaitu mengenai rumus volum balok dan 
kubus sehingga peserta didik diminta untuk mempelajari materi 
tersebut.  

 
I. PENILAIAN 

1. Teknik   : Laporan kelompok, Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen : Soal uraian, Lembar pengamatan 
3. Instrumen  : Materi Diskusi 02, Latihan 01 (Terlampir) 
 

Sokaraja,  8 April 2011 
Guru Matematika     Peneliti 

 
  

 
 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 03 

(KELAS EKPERIMEN) 
 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi Pokok : Volum Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 3 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian        

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  
         sehari-hari. 

Lampiran 17 
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C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

C.9.1.   Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  
kooperatif tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta 
Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan rumus volum 
kubus. 

C.9.2.   Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  
kooperatif tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta 
Didik (LKPD), peserta didik dapat menghitung volum kubus 

C.10.1. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  
kooperatif tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta 
Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan rumus volum 
balok. 

C.10.2. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  
kooperatif tipe CIRC berbantuan media Lembar Kegiatan Peserta 
Didik (LKPD), peserta didik dapat menghitung volum balok. 

 
E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Materi Prasyarat  
a. Bangun Persegi dan Persegi Panjang serta Unsur-Unsurnya 

(1)  Gambar di samping menyatakan bangun persegi 
dengan panjang sisi s. 

                            Rumus untuk menentukan luas bangun persegi  
dengan panjang sisi s : 

                                                  L = s x s = s2 
(2) Gambar di samping menyatakan bangun  

persegi panjang dengan panjang p dan lebar 
l. 
 

s 

p 

l 
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Rumus untuk menentukan luas bangun 
persegi  panjang dengan panjang p dan lebar 
l adalah : 
         L = p x l 
 

b. Unsur-Unsur Bangun Kubus dan Balok 
(b)       (b) 

 
 
        

            
 

Gambar (a) menyatakan bangun balok dan gambar (b) 
menyatakan bangun kubus. Unsur-unsur kubus dan balok meliputi 
rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang 
diagonal. 

 
2. Volum Balok 

Volum digunakan untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun 
ruang. Menentukan volum balok dapat dilakukan dengan 
memperhatikan tabel berikut. 

Mencari Rumus Volum Balok 

Bentuk balok 
Ukuran Balok Banyaknya 

Kubus Satuan 
Volum Balok 

Panjang Lebar Tinggi 

 
 2 1 1 2 = 2 x 1 x 1 2 satuan Volum 

 
 
 

3 1 2 6 = 3 x 1 x 2 6 Satuan Volum 

 
 
 
 

4 2 3 24 = 4 x 2 x 3 24 Satuan Volum 
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Kesimpulan : 
 
 
 

a. Volum Kubus 
 

3. Volum Kubus 
 Apabila diamati, kubus merupakan balok dengan ukuran panjang, lebar, 

dan tinggi yang sama. 
 

 
 

 
 
 

 Rumus volum kubus dengan rusuk s dapat diperoleh dari rumus Volum 
balok dengan cara sebagai berikut. 
V = p x l x t = s x s x s = s3 

Kesimpulan : 
 
 
 
 

F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat Belajar: 

a) LKPD untuk menemukan rumus volum kubus dan balok. 
b) Materi diskusi kelompok 
c) Penggaris 
d) Whiteboard 
e) Spidol 

2. Sumber Belajar: 
a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 

Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 

 
 
 
 

p l t p x l x t p x l x t 

p 

t 

l 

Volum kubus yang memiliki rusuk s adalah 

Volum kubus (V) = s3 

Volum balok yang memiliki panjang p, lebar l, dan tinggi t adalah 
Volum balok (V) = p x l x t atau jika p x l adalah luas alas balok maka 
 Volum Balok = Luas alas x tinggi 

s 
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b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 
dan Sugijono penerbit Erlangga. 

 
G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran :  Cooperative Integrated Reading and  
                                          Composition (CIRC) 

2. Metode Pembelajaran :  Diskusi, tanya jawab, penemuan terbimbing 
 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal  (± 10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran. 
d. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada PR yang sulit. 
e. Peserta didik diberi kesempatan untuk menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan tulis. 
f. Guru mengoreksi pekerjaan peserta didik secara bersama-sama.   
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
h. Guru memberitahukan model pembelajaran yang akan digunakan 

yaitu model pembelajaran CIRC (Cooperative Integrated Reading 
and Composition) seperti pada pertemuan sebelumnya. Setiap 
kelompok yang terdiri dari 4-5 orang diberi beberapa soal uraian 
mengenai volum kubus dan balok, kemudian setiap anggota dalam 
kelompok tersebut saling membaca, menafsirkan isi soal, membuat 
ikhtisar, menuliskan penyelesaian secara urut, dan saling merevisi 
hasil pekerjaan . 

i. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 
menginformasikan bahwa materi yang dipelajari menjadi prasyarat 
untuk materi selanjutnya dan sangat bermanfaat bila diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. 

j. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan sebagai berikut. 

“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(persegi) 
“Jika persegi ini mempunyai luas L dengan 
panjang sisi s, berapa luasnya?”(L = s2)  

 

s 
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“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(persegi panjang)       
“Berapa luas bangun tersebut?” (p x l) 
 
“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(kubus)  
“Sebutkan unsur-unsur kubus?” 
(rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, 
diagonal ruang, bidang diagonal) 

  
“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(balok) 
“Sebutkan unsur-unsur balok?” 
(rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, 
diagonal ruang, bidang diagonal) 

 
2. Kegiatan Inti (± 65 menit) 

Kegiatan Eksplorasi 
a. Guru membimbing peserta didik dengan menggunakan LKPD 01 

untuk menemukan rumus luas permukaan kubus dan LKPD 02 
untuk menemukan luas permukaan balok. LKPD dibagikan kepada 
setiap peserta didik. Setiap peserta didik mendapat 2 buah LKPD. 
(LKPD 03 dan LKPD 04 terlampir).  

b. Guru memberi contoh soal menentukan volum kubus dan balok 
termasuk cara penyelesaiannya dengan disertai tanya jawab antara 
guru dan peserta didik. 
Contoh 1 
Hitunglah volum kubus yang mempunyai panjang rusuk 5 satuan! 

Diketahui : Kubus dengan panjang rusuk r = 5 satuan. 

Ditanya : Volum kubus  

Jawab : 

Volum kubus = r x r x r 

= 5 x 5 x 5 

= 125 

Jadi volum kubus adalah 125 satuan volum. 

 

 

p 

l 
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Contoh 2 

Hitunglah volum balok yang mempunyai panjang 15 satuan, lebar 8 

satuan, dan tinggi 5 satuan! 

Diketahui : Balok, p = 15 satuan, l = 8 satuan, dan t = 5 satuan. 

Ditanya : Volum balok  

Jawab : 

Volum balok  = p x l x t 

= 15 x 8 x 5 

= 600 

Jadi volum balok adalah 600 satuan volum. 

c. Guru membentuk kelompok belajar yang heterogen, menentukan 
ketua kelompok dan mengatur tempat duduk agar setiap anggota 
kelompok dapat saling bertatap muka. Setiap kelompok terdiri dari 
4-5 orang dan beranggotakan siswa yang pandai, cukup pandai, dan 
kurang pandai sehingga dapat bekerja sama. 

 
Kegiatan Elaborasi 
d. Guru membagikan Materi Diskusi 03 kepada setiap kelompok dan 

setiap kelompok mendapatkan 2 set agar memudahkan bekerjasama  
dalam pengerjaan soal. (Materi Diskusi 03 terlampir) 

e. Guru mengkondisikan peserta didik agar dalam setiap kelompok 
terjadi serangkaian kegiatan yang spesifik sebagai berikut.  
(1) Salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota 

saling membaca soal dalam Materi Diskusi tersebut.  
(2) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal, termasuk 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan 
memisalkan yang ditanyakan dengan suatu variabel tertentu.  

(3) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal secara 
urut (menuliskan komposisi penyelesaiannya) kemudian saling 
merevisi dan mengedit pekerjaan. 

(4) Menyerahkan hasil tugas kelompok kepada guru.  
f. Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan jika diperlukan 

guru  dapat memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan 
secara proporsional.  

g. Ketua kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya atau melapor 
kepada guru tentang hambatan yang dialami oleh anggota 
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kelompoknya. Ketua kelompok harus dapat menjamin bahwa setiap 
anggota kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan soal 
yang diberikan guru.  

h. Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Anggota 
kelompok yang tidak mewakili kelompoknya, wajib mengerjakan 
soal-soal yang telah dibacakan untuk dikerjakan secara 
berkelompok dan dikumpulkan sebagai laporan kelompok.  

i. Peserta didik lain diberi kesempatan untuk mengemukakan 
pendapat atau bertanya kepada peserta didik yang sedang 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

j. Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika diperlukan.  
 

Kegiatan Konfirmasi 
k. Guru memberikan umpan balik dan evaluasi atas materi yang telah 

dipresentasikan secara singkat. 
l. Guru  memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok dan 

memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang berhasil 
secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil 
dalam menyelesaiakan tugas. 

m. Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan para peserta 
didik dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.  

n. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 
menjelang akhir waktu pembelajaran. 

 
3. Kegiatan Penutup (± 5 Menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang telah 
dilakukan sebagai berikut. 
(1) Rumus volum balok yang mempunyai panjang p, lebar l, dan 

tinggi t adalah :  Volum balok = p x l x t. 

(2) Rumus volum kubus dengan panjang rusuk s maka : 

Volum kubus = s x s x s 

= s3. 

b. Guru memberikan PR 03 (terlampir) kepada peserta didik. 
c. Guru memberitahu materi pelajaran yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya yaitu menggunakan rumus volum kubus dan 
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balok dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik diminta 
untuk mempelajari materi tersebut.  

 
I. PENILAIAN 

1. Teknik : Laporan kelompok, Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen : Soal uraian, Lembar pengamatan 
3. Instrumen : Materi Diskusi 03 (Terlampir) 
 

Sokaraja,  11 April 2011 
Guru Matematika     Peneliti 

 
  

 
 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


152 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 04 
(KELAS EKPERIMEN) 

 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi Pokok : Volum Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 4 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian        

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  
         sehari-hari. 
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C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

C.13.1.  Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC, peserta didik dapat menggunakan rumus 
volum kubus dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari. 

C.14.1.  Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe CIRC, peserta didik dapat menggunakan rumus 
volum balok dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Volum Balok 

Volum digunakan untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun 
ruang. Menentukan volum balok dapat dilakukan dengan 
memperhatikan tabel berikut. 

Mencari Rumus Volum Balok 

Bentuk balok 
Ukuran Balok Banyaknya 

Kubus 
Satuan 

Volum Balok 
Panjang Lebar Tinggi 

 
 2 1 1 2 = 2 x 1 x 1 2 satuan Volum 

 
 
 

3 1 2 6 = 3 x 1 x 2 6 Satuan Volum 
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Kesimpulan : 
 

 
 

a. Volum Kubus 
 

2. Volum Kubus 
Apabila diamati, kubus merupakan balok dengan ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi yang sama. 
 

 
 

 
 
 

Rumus volum kubus dengan rusuk s dapat diperoleh dari rumus Volum 
balok dengan cara sebagai berikut. 
V = p x l x t = s x s x s = s3 

Kesimpulan : 
 
 
 
 

F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat Belajar: 

a) Materi diskusi kelompok 
b) Penggaris 
c) Whiteboard 
d) Spidol 

 
 
 
 

4 2 3 
24 = 4 x 2 x 
3 

24 Satuan Volum 

 
 
 
 

p l t p x l x t p x l x t 

p 

t 

l 

Volum kubus yang memiliki rusuk s adalah 

Volum kubus (V) = s3 

Volum balok yang memiliki panjang p, lebar l, dan tinggi t adalah 
Volum balok (V) = p x l x t atau jika p x l adalah luas alas balok maka 
 Volum Balok = Luas alas x tinggi 

s 
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2. Sumber Belajar: 
a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 

Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 
b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 

dan Sugijono penerbit Erlangga. 
 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran :  Cooperative Integrated Reading and  
                                                  Composition (CIRC) 
2. Metode Pembelajaran :  Diskusi, tanya jawab, penemuan terbimbing 
  

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal  (± 10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran. 
d. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada PR. 
e. Peserta didik diberi kesempatan untuk menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan tulis. 
f. Guru mengoreksi pekerjaan peserta didik secara bersama-sama.   
g. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
h. Guru melanjutkan materi dan memberitahukan model pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu model pembelajaran CIRC (Cooperative 
Integrated Reading and Composition) seperti pada pertemuan 
sebelumnya.  

i. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 
memberitahukan bahwa materi yang akan dipelajari sangat 
bermanfaat bila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

j. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan sebagai berikut. 
“Rumus mencari volum kubus yang mempunyai panjang rusuk s 
adalah ….”(Volum kubus = s x s x s) 
“Rumus mencari volum balok yang mempunyai panjang p, lebar l, 
dan tinggi t adalah ….”( Volum balok = p x l x t). 
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2. Kegiatan Inti (± 65 menit) 
Kegiatan Eksplorasi 
(1) Guru memberi contoh soal menentukan volum kubus dan balok 

dalam kehidupan sehari-hari termasuk cara penyelesaiannya dengan 
disertai tanya jawab antara guru dan peserta didik. 
Contoh 1 
Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki ukuran panjang 

rusuk 40 cm. Hitunglah volum bak mandi tersebut! 

Diketahui : Bak mandi berbentuk kubus 
                   Panjang rusuk r = 40 cm 
Ditanya : Volum bak mandi.  
Jawab : 
Untuk menghitung volum bak mandi, digunakan rumus untuk 
menghitung volum kubus. 
Diperoleh, 
Volum kubus = r x r x r 

= 40 x 40 x 40 
= 64000 

Jadi volum kubus adalah 64000 cm3. 
 

Contoh 2 
Ayah akan membuat almari pesanan yang berbentuk balok dengan 
ukuran panjang 75 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 150 cm. Berapa 
volum almari yang akan dibuat Ayah? 
Diketahui :  Almari berbentuk balok. 
 
 
  
                      
 
 
Ditanya : Volum almari yang akan dibuat Ayah. 
Jawab :  
Untuk menghitung volum almari, maka digunakan rumus untuk 
menghitung volum balok. 
Diperoleh, 
Volum balok  = p x l x t 

 = 75 x 40 x 150 
 = 450000  

Jadi volum almari yang akan dibuat Ayah dalah 405000 cm3. 

                     

40 cm 

150 cm 

75 cm 
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(2) Guru membentuk kelompok belajar yang heterogen, menentukan 
ketua kelompok dan mengatur tempat duduk agar setiap anggota 
kelompok dapat saling bertatap muka. Setiap kelompok terdiri dari 
4-5 orang dan beranggotakan siswa yang pandai, cukup pandai, dan 
kurang pandai sehingga dapat bekerja sama. 

 
Kegiatan Elaborasi 
(3) Guru membagikan Materi Diskusi 04 kepada setiap kelompok dan 

setiap kelompok mendapatkan 2 set agar memudahkan bekerjasama  
dalam pengerjaan soal. (Materi Diskusi 04 terlampir) 

(4) Guru mengkondisikan peserta didik agar dalam setiap kelompok 
terjadi serangkaian kegiatan yang spesifik sebagai berikut.  
(1) Salah satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota 

saling membaca soal dalam Materi Diskusi tersebut.  
(2) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal, termasuk 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan 
memisalkan yang ditanyakan dengan suatu variabel tertentu.  

(3) Saling membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal secara 
urut (menuliskan komposisi penyelesaiannya) kemudian saling 
merevisi dan mengedit pekerjaan. 

(4) Menyerahkan hasil tugas kelompok kepada guru.  
(5) Guru berkeliling mengawasi kerja kelompok dan jika diperlukan 

guru  dapat memberi bantuan kepada kelompok yang membutuhkan 
secara proporsional.  

(6) Ketua kelompok melaporkan hasil kerja kelompoknya atau melapor 
kepada guru tentang hambatan yang dialami oleh anggota 
kelompoknya. Ketua kelompok harus dapat menjamin bahwa setiap 
anggota kelompok telah memahami dan dapat mengerjakan soal 
yang diberikan guru.  

(7) Guru meminta perwakilan kelompok tertentu untuk 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Anggota 
kelompok yang tidak mewakili kelompoknya, wajib mengerjakan 
soal-soal yang telah dibacakan untuk dikerjakan secara 
berkelompok dan dikumpulkan sebagai laporan kelompok.  

(8) Peserta didik lain diberi kesempatan untuk mengemukakan 
pendapat atau bertanya kepada peserta didik yang sedang 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. 

(9) Guru bertindak sebagai narasumber atau fasilitator jika diperlukan.  
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Kegiatan Konfirmasi 
(10) Guru memberikan umpan balik dan evaluasi atas materi yang telah 

dipresentasikan secara singkat. 
(11) Guru  memberikan skor terhadap hasil kerja kelompok dan 

memberikan kriteria penghargaan terhadap kelompok yang 
berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang 
berhasil dalam menyelesaiakan tugas. 

(12) Peserta didik diberi Latihan 02 (terlampir) untuk dikerjakan secara 
individual tentang materi yang sedang dipelajari.  

(13) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik yang akan 
menuliskan pekerjaannya di papan tulis.  

(14) Melalui hasil pekerjaan peserta didik yang ditulis di papan tulis, 
guru bersama peserta didik mengoreksi setiap soal yang ada pada 
“Latihan 02” bersama peserta didik. 

(15) Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan para 
peserta didik dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-
masing.  

(16) Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 
menjelang akhir waktu pembelajaran. 

 
3. Kegiatan Penutup (± 5 Menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang telah 
dilakukan yaitu rumus volum balok dan kubus banyak digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk memudahkan kita 
dalam merencanakan dan melaksanaan suatu pekerjaan. 

b. Guru memberikan PR 04 (terlampir) kepada peserta didik 
menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan diadakan 
ulangan. 

 
I. PENILAIAN 

1. Teknik   : Laporan kelompok, Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen : Soal uraian, Lembar pengamatan 
3. Instrumen  : Materi Diskusi 04, Latihan 02 (Terlampir) 
 

Sokaraja,  14 April 2011 
Guru Matematika     Peneliti 

 
 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 01 
(KELAS KONTROL) 

 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi  : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi  : Luas Permukaan Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 1 

 
A. STANDAR KOMPETENSI 

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

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 
limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  
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         sehari-hari. 
C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 
C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 
C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
C.1.1. Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan 
rumus luas permukaan kubus. 

C.1.2. Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar 
Kegiatan  Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menghitung 
luas permukaan kubus. 

C.2.1. Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar 
Kegiatan  Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan 
rumus luas permukaan balok. 

C.2.2. Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar 
Kegiatan  Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menghitung 
luas permukaan balok. 

 
E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Materi Prasyarat  
a. Bangun Persegi dan Persegi Panjang serta Unsur-Unsurnya 

(1)  Gambar di samping menyatakan bangun persegi 
dengan panjang sisi s. 

                            Rumus untuk menentukan luas bangun persegi  
dengan panjang sisi s : 

                                                  L = s x s = s2 
(2) Gambar di samping menyatakan bangun  

persegi panjang dengan panjang p dan lebar 
l. 
Rumus untuk menentukan luas bangun 
persegi  panjang dengan panjang p dan lebar 
l adalah : 
         L = p x l 

s 

p 

l 
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b. Unsur-Unsur Bangun Kubus dan Balok 
(c)       (b) 

 
 
        

 
            

Gambar (a) menyatakan bangun balok dan gambar (b) menyatakan 
bangun kubus. Unsur-unsur bangun kubus dan balok meliputi rusuk, 
sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. 

 
2. Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 
kubus. Kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk 
oleh enam buah persegi yang kongruen. 

 
 
      
       
 
            Gambar (i)                            Gambar (ii) 

       Gambar (i) menyatakan  kubus dengan panjang rusuk s. Sedangkan 
gambar (ii) menyatakan salah satu jaring-jaring yang merupakan 
rentangan dari permukaan kubus. Sehingga untuk menghitung luas 
permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya. 
Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran 
yang sama maka: 

 
 

 
3. Luas Permukaan Balok 

Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 
balok. Bidang balok berbentuk persegi panjang maka kita dapat 

Kubus dengan panjang rusuk s dan luas 
permukaan adalah L maka 
        L = 6 x luas persegi dengan sisi s = 6s2 
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menentukan luas permukaan balok dengan menggunakan jaring-jaring 
balok dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 
 

  
 
  t 

   l 
p       

               Gambar (i)                                            Gambar (ii) 
Gambar balok (i) di atas mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi t dan 
salah satu jaring-jaring yang dapat dibentuk adalah seperti gambar (ii). 
Luas permukaan balok dapat diperoleh dengan mencari luas persegi 
panjang. 
Luas bidang alas dan atas = 2 x (p x l ) = 2pl. 
Luas bidang depan dan belakang = 2 x (p x t) = 2pt. 
Luas bidang kiri dan kanan = 2 x (l x t) = 2lt. 
Jadi luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt = 2 (pl + pt +lt). 
Dengan demikian, untuk setiap balok yang mempunyai panjang p, lebar 
l, dan tinggi t maka  

 
 
 
 

F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat Belajar: 

a) Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) untuk menemukan rumus 
luas permukaan kubus dan balok 

b) Penggaris 
c) Whiteboard 
d) Spidol 

2. Sumber Belajar: 
a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 

Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 
b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 

dan Sugijono penerbit Erlangga. 
 

Luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt  
                                        = 2 (pl + pt +lt) 
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G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran : Model Pembelajaran Konvensional 
2. Metode Pembelajaran : Ekspositori 

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal  (± 5 Menit) 
a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran.  
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
e. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 

memberitahukan bahwa materi yang akan dipelajari merupakan materi 
yang penting karena menjadi materi prasyarat untuk melangkah ke 
materi selanjutnya. Selain itu, pembelajaran yang akan dilakukan 
sangat bermanfaat bila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

f. Guru melakukan apersepsi mengenai unsur-unsur bangun persegi dan 
persegi panjang serta unsur-unsur bangun kubus dan balok dengan 
mengajukan serangkaian pertanyaan sebagai berikut. 

(1)                          Gambar di samping menyatakan bentuk  
bangun apa? (persegi) 

             Berapa panjang sisinya? (s) 
Berapa luas bangun tersebut? (s x s = s2) 
 

(2)           Gambar di samping  menyatakan bentuk  
bangun apa? (persegi panjang) 
Berapa panjang dan lebarnya? 

                                      (panjangnya adalah p dan lebarnya adalah l) 
                                      Berapa luas bangun tersebut? (p x l) 
(3)  “Sebutkan unsur-unsur kubus dan balok!”(rusuk, sisi, titik 

sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal) 
(4) “Sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus 

atau balok!” (almari, kotak kapur, bak mandi, dan sebagainya) 
 
 
 

l 

p 

s 
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2. Kegiatan Inti (± 65 menit) 
Kegiatan Eksplorasi  
a. Peserta didik dibimbing guru menemukan rumus luas permukaan 

kubus dan balok bersama-sama dengan menggunakan media berupa 
LKPD. LKPD dibagikan kepada setiap peserta didik. Setiap peserta 
didik mendapat 2 buah LKPD. (LKPD 01 dan LKPD 02 terlampir).  

a. Peserta didik mencermati pertanyaan yang ada di LKPD. Peserta 
didik diberi kesempatan untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan 
yang ada di LKPD. 

b. Guru membahas jawaban LKPD bersama peserta didik dengan 
disertai tanya jawab. 

c. Guru menjelaskan contoh menentukan luas permukaan kubus 
dengan disertai tanya jawab agar peserta didik lebih memahami 
materi tersebut. 
Contoh 1 
Suatu kubus mempunyai panjang rusuk 6 satuan. Tentukan luas 
permukaan kubus tersebut! 
Diketahui : kubus dengan panjang rusuk 6 satuan. 
Ditanya : Luas Permukaan kubus 
Jawab : 
Lpermukaan kubus = 6s2 
               = 6 x 6 x 6  
                     = 216 
Jadi luas permukaan kubus adalah 216 satuan luas. 
Contoh 2  
Dua buah dadu berbentuk kubus masing-masing panjang rusuknya 3 
cm dan 5 cm.  
a. Gambarlah dua dadu tersebut beserta ukurannya dan 

hitunglah luas permukaannya. 
b. Tentukan perbandingan luas permukaan dua dadu tersebut. 
Diketahui : Dua dadu berbentuk kubus.  
Panjang rusuk dadu 1 : r1 = 3 cm. 
Panjang rusuk dadu 2 : r2= 5cm. 
Ditanya : (a) Gambar dua dadu tersebut beserta ukurannya 
                      Luas Permukaan dadu 1 dan dadu 2 

(b) Perbandingan luas permukaan dua dadu tersebut 
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Jawab :  
a. Dua dadu berbentuk kubus dapat digambarkan sebagai berikut. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Untuk menghitung luas permukaan dadu 1 dan dadu 2, digunakan 
rumus untuk menghitung luas permukaan kubus yaitu :   

L permukaan kubus = 6 x r2 

Misalkan : Luas permukaan dadu 1 = L1 

                           Luas permukaan dadu 2 = L2 

Diperoleh, 
L1 = 6 x r2 

       = 6 x 3 x 3 

       = 54 

Luas permukaan dadu 1 adalah 54 cm2. 
L2 = 6 x r2 

       = 6 x 5 x 5 

       = 150 

Luas permukaan dadu 2 adalah 150 cm2. 
Jadi luas permukaan dadu 1 adalah 54  cm2 dan  luas 
permukaan dadu 2 adalah 150 cm2. 

b. Luas permukaan dadu 1 : Luas permukaan dadu 2 =54 : 150 
                                                                                                   = 9 : 25 

Jadi perbandingan luas  permukaan dadu 1 dan luas permukaan 
dadu 2 adalah 9: 25. 

e. Guru menjelaskan contoh mencari luas permukaan balok dengan 
disertai tanya jawab agar peserta didik lebih memahami materi tersebut. 
Contoh 1  
Tentukan luas permukaan balok yang mempunyai panjang 10 satuan, 
lebar 5 satuan, dan tinggi 3 satuan! 
Diketahui : Panjang = 10 satuan 
Lebar = 5 satuan 

Model Kubus 1 

Model Kubus 2 

5 cm 3 cm 
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Tinggi = 3 satuan 
Ditanya : Luas permukaan balok 
Jawab : 
Lpermukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 
                       = 2 ( (10 x 5) + (10 x 3) + (5 x 3)) 
                       = 2 (50 + 30 + 15) 
                       = 2 x 95 
                       = 190 
Jadi luas permukaan balok adalah 190 satuan luas. 
Contoh 2  
Pak Arif akan membuat sebuah almari yang berbentuk balok memiliki 
panjang 100 cm, lebar 50 cm. Luas permukaan almari tersebut adalah 
55000 cm2. Berapa meter tingginya? Gambarkan almari tersebut 
beserta ukurannya. 
Diketahui : Almari berbentuk balok. 

P = 100 cm, l = 50 cm. 
Luas permukaan balok = 55.000 cm2. 

Ditanya : Tinggi almari dan gambar almari beserta ukurannya Jawab : 
Untuk menghitung tinggi almari, maka diguanakan rumus untuk 
menghitung luas permukaan balok yaitu : 
L permukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 
Diperoleh, 
L permukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 
⇔               55000  = 2 ((100 x 50) + (100 x t) + (50 x t) 
⇔                55000 = 2 (5000 + 100t + 50t) 
⇔                55000 = 2 (5000 + 150t) 
⇔                55000 = 10000 + 300t 
⇔  55000 – 10000 = 300t 
⇔                45000 = 300t 

⇔                         t = 
300

45000  

 ⇔                        t = 150 
Jadi tinggi almari adalah 150 cm = 1,5 m. 
Gambar almari tersebut beserta ukurannya : 
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f. Peserta didik mencermati penjelasan guru dan menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 
 
Kegiatan Elaborasi 
g. Guru memberikan latihan soal individu kepada peserta didik. 
h. Peserta didik diberi waktu untuk mengerjakan semua soal. 
i. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan 

beberapa soal di papan tulis. 
j. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk bertanya jika ada 

hal-hal yang belum dipahami. 
k. Guru meminta peserta didik lain yang tidak mengerjakan soal di papan 

tulis untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 
 

Kegiatan Konfirmasi 
l. Guru membahas pekerjaan peserta didik yang telah dikerjakan di papan 

tulis. 
m. Guru memberikan umpan balik dengan memberi penguatan jika 

jawabannya benar atau membimbing jika masih ada kesalahan dalam 
mengerjakan. 

n. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari menjelang 
akhir waktu pembelajaran. 
 

3. Kegiatan Penutup (± 10 Menit) 
a. Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari dengan tanya jawab, diperoleh simpulan sebagai 
berikut. 
(1) Kubus dengan panjang rusuk s dan luas permukaan adalah L maka 

L = 6 x luas persegi dengan sisi s = 6s2 
(2) Balok yang mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi t maka  

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

100 cm 

150 cm 

50 cm 
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b. Guru memberikan PR 01 (terlampir) kepada peserta didik. 
c. Peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari 

minggu depan yaitu menggunakan rumus luas permukaan kubus dan 
balok dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.  

 
I. PENILAIAN 

1. Teknik   : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Soal uraian 
3. Instrumen  :  

1. Aldo akan membuat dua buah almari yang berbentuk kubus dengan 
panjang rusuk masing-masing 150 cm dan 100 cm. 
a. Gambarlah dua almari tersebut beserta ukurannya dan 

hitunglah luas permukaannya. 
b. Tentukan perbandingan luas permukaan dua almari tersebut. 

2. Tika akan memberikan hadiah kepada 3 orang adiknya. Hadiah 
tersebut telah ia bungkus dalam sebuah kotak berbentuk balok 
berukuran  15 cm x 5 cm x 3 cm dan ia hias dengan kertas kado 
sehingga tampak pada gambar di bawah ini. 

Hitunglah : 
(a) Luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 

sebuah kotak yang berbentuk balok; 
(b) Luas kertas kado seluruhnya yang digunakan untuk 

membungkus ketiga hadiah tersebut. 
 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

No 
Rumusan Tingkah 

Laku 
Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-hal 
yang diketahui dan 
ditanyakan dalam 
soal 

Diketahui : Dua almari berbentuk kubus.  
Panjang rusuk almari 1 : r1 = 150 cm. 
Panjang rusuk almari 2 : r2= 100 cm. 
Ditanya : a.  Gambar dua almari tersebut beserta 

ukurannya  
  Luas permukaan almari 1 dan almari 2 

                b.  Perbandingan luas permukaan dua  almari 
tersebut 

2 
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Model Kubus 1 

Model Kubus 2 

150 cm 100 cm 

Menggambarkan dua 
almari berbentuk 
kubus beserta 
ukurannya 

Jawab :  
a. Dua almari berbentuk kubus dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 

4 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu luas 
permukaan kubus 

Untuk menghitung luas permukaan almari 1 dan 
almari 2, digunakan rumus untuk menghitung luas 
permukaan kubus yaitu :   

L permukaan kubus = 6 x r2 

Misalkan : Luas permukaan almari 1 = L1 

                           Luas permukaan almari 2 = L2 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan almari 1 
dan almari 2 
 

Diperoleh, 
L1 = 6 x 1502 

       = 6 x 150 x 150 

       = 6 x 22500 
    = 135000 

Luas permukaan almari 1 adalah 135000 cm2 = 13,5 
m2. 
L2 = 6 x 1002 

       = 6 x 100 x 100 

       = 60000 

Luas permukaan almari 2 adalah 60000 cm2 = 6 m2. 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas permukaan almari 1 adalah 13,5 m2 dan  luas 
permukaan almari 2 adalah 6 m2. 2 

Menghitung 
perbandingan luas 
permukaan almari 1 
dan 2  

b. Luas permukaan almari 1 : Luas permukaan almari 2 
=13,5 : 6 

    = 9 : 4                                                       
4 
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Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi perbandingan luas  permukaan almari 1 dan luas 
permukaan almari 2 adalah 9: 4. 2 

Skor Total 20 
2. Menuliskan hal-hal 

yang diketahui dan 
ditanyakan dalam 
soal 

Diketahui : Kotak hadiah berbentuk balok. 
Ukuran ketiga kotak hadiah sama. 
p = 15 cm, l = 5 cm, t = 3 cm.  

Ditanya :  
a. Luas kertas kado yang dibutuhkan untuk 

membungkus sebuah kotak yang berbentuk balok. 
b. Luas kertas kado seluruhnya yang digunakan 

untuk membungkus ketiga hadiah tersebut. 

2 

Menuliskan rumus 
luas permukaan 
balok  dan 
menggunakan-nya 
dengan melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui untuk 
menghitung luas 
permukaannya. 

Jawab : 
a. Untuk menghitung luas kertas kado yang dibutuhkan 

Tika membungkus sebuah kotak hadiah, maka 
digunakan rumus luas permukaan balok untuk 
menghitung luas permukaan sebuah kotak hadiah. 
Diperoleh, 
L permukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 

 = 2 ((15 x 5) + (15 x 3) + (5 x 3) 
 = 2 (75 + 45 + 15) 
 = 2 x 135 
 = 270  

3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian soal. 

Jadi luas kertas kado yang dibutuhkan untuk 
membungkus sebuah kotak yang berbentuk balok 
adalah 270 cm2. 

1 

Menuliskan rumus 
luas total kertas kado  
dan menggunakan-
nya dengan 
melakukan substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung luas 
totalnya 

b. Karena kotak hadiah yang dibungkus sebanyak 3 
buah, maka untuk menghitung luas kertas kado 
seluruhnya adalah: 
Luas total kertas kado = 3 x Luas sebuah kertas kado 
Diperoleh, 
Luas total kertas kado = 3 x 270 = 810  

3 
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Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian soal. 

Jadi luas kertas kado seluruhnya yang digunakan 
untuk membungkus ketiga hadiah tersebut adalah 
810 cm2. 

1 

 Skor Total   10 
Skor Maksimum = 30 

Nilai = ���� �����
��

 x 100 

 
Kriteria Penilaian  

 
 

Sokaraja,  9 April 2011 
Guru Matematika     Peneliti 

 
  

 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat 

baik 
80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup 

baik 
≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih 

kurang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 02 
(KELAS KONTROL) 

 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi Pokok : Luas Permukaan Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 2 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian        

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  
         sehari-hari. 

Lampiran 20 
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C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

C.5.1. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  
konvensional, peserta didik dapat menggunakan rumus luas 
permukaan kubus dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. 

C.6.1. Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  
konvensional, peserta didik dapat menggunakan rumus luas 
permukaan balok dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. 
 

E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Luas Permukaan Kubus 

Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 
kubus. Kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk 
oleh enam buah persegi yang kongruen. 

 
 
 
      
       
 
            Gambar (i)                            Gambar (ii) 
 

       Gambar (i) menyatakan  kubus dengan panjang rusuk s. Sedangkan 
gambar (ii) menyatakan salah satu jaring-jaring yang merupakan 
rentangan dari permukaan kubus. Sehingga untuk menghitung luas 
permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaringnya. 
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Karena permukaan kubus terdiri dari enam buah persegi dengan ukuran 
yang sama maka: 

 
 

 
2. Luas Permukaan Balok 

Luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh bidang bangun 
balok. Bidang balok berbentuk persegi panjang maka kita dapat 
menentukan luas permukaan balok dengan menggunakan jaring-jaring 
balok dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 
 

  
 
  t 

   l 
p       

               Gambar (i)                                            Gambar (ii) 
Gambar balok (i) di atas mempunyai panjang p, lebar l, dan tinggi t dan 
salah satu jaring-jaring yang dapat dibentuk adalah seperti gambar (ii). 
Luas permukaan balok dapat diperoleh dengan mencari luas persegi 
panjang. 
Luas bidang alas dan atas = 2 x (p x l ) = 2pl. 
Luas bidang depan dan belakang = 2 x (p x t) = 2pt. 
Luas bidang kiri dan kanan = 2 x (l x t) = 2lt. 
Jadi luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt = 2 (pl + pt +lt). 
Dengan demikian, untuk setiap balok yang mempunyai panjang p, lebar 
l, dan tinggi t maka  

 
 
 

 
F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 

1. Alat Belajar: 
a) Penggaris 
b) Whiteboard 

Kubus dengan panjang rusuk s dan luas 
permukaan adalah L maka 
        L = 6 x luas persegi dengan sisi s = 6s2 

Luas permukaan balok = 2pl x 2pt x 2lt  
                                        = 2 (pl + pt +lt) 
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c) Spidol 
2. Sumber Belajar: 

a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 
Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 

b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 
dan Sugijono penerbit Erlangga. 

 
G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran : Model Pembelajaran Konvensional 
2. Metode Pembelajaran : Ekspositori 

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal  (± 5 Menit) 
a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran. 
d. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada PR. 
e. Peserta didik diberi kesempatan untuk menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan tulis. 
f. Guru mengoreksi pekerjaan peserta didik secara bersama-sama.   
g. Guru melanjutkan materi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 
h. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 

memberitahukan bahwa materi yang akan dipelajari sangat 
bermanfaat bila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan sebagai berikut. 
“Bagaimana rumus mencari luas permukaan kubus yang mempunyai 
panjang rusuk s?”(Luas permukaan kubus = 6 s2) 
“Bagaimana rumus mencari luas permukaan balok yang mrmpunyai 
panjang p, lebar l, dan tinggi t?”( Luas permukaan balok = 2 (pl+ pt 
+lt). 
 

2. Kegiatan Inti (± 65 menit) 
Kegiatan Eksplorasi 
a. Guru   membimbing    peserta    didik    untuk    mengerjakan    soal    

yang memanfaatkan rumus luas permukaan kubus dalam kehidupan 
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sehari-hari. Soal tersebut adalah sebagai berikut.(Soal terdapat 
dalam  “Materi Diskusi 02” no. 1) 
Pak Rahmat ingin membuat kotak perkakas berbentuk kubus untuk 
menyimpan alat-alat pertukangan dengan panjang rusuknya 30 cm. 
Kotak perkakas tersebut akan dibuat dengan bahan triplek.  
(a) Gambarlah kotak perkakas tersebut beserta ukurannya. 
(b) Jika harga triplek adalah Rp. 6.000 per meter persegi. Berapa 

uang yang harus Pak Rahmat siapkan? 
b. Guru memberikan serangkaian pertanyaan untuk menyelesaikan soal 

tersebut. 
“Apa yang dapat kita ketahui dari soal tersebut?” 
“Apa yang ditanyakan soal tersebut?” 
“Bagaimana cara mencarinya?” 

c. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, melalui  tanya jawab dengan 
peserta didik, guru menuliskan cara menjawab soal dengan cara 
menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab di papan tulis sebagai 
berikut. 
Diketahui : Kotak perkakas berbentuk kubus terbuat dari tripleks. 
                   Panjang rusuk kotak tersebut 30 cm. 

Harga tripleks adalah Rp 6.000,00/m2. 
Ditanya :  
(a) Gambar kotak perkakas tersebut beserta ukurannya. 
(b) Uang yang harus Pak Rahmat siapkan. 
Jawab :  
(a) Kotak perkakas berbentuk kubus digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

(b) Untuk menghitung luas permukaan kotak perkakas, digunakan 
rumus untuk menghitung luas permukaan kubus. 
Diperoleh, 
Luas permukaan kubus = 6 x r2 

 = 6 x 30 x 30 

 = 6 x 900 

 = 5400 

30 cm 
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Luas permukaan kotak perkakas adalah 5400 cm2 = 54 m2. 
Uang untuk membeli tripleks = 54 x 6000 

 = 54 x 6000 

 = 324000 

Jadi uang yang harus pak Parman siapkan adalah Rp 324.000,00. 
d. Peserta didik mencermati penjelasan guru dan menanyakan hal-hal 

yang belum dipahami. 
 

Kegiatan Elaborasi 
e. Peserta didik diberi satu contoh soal mengenai kegunaan rumus luas 

permukaan balok  dalam kehidupan sehari-hari. Soal di bawah ini 
terdapat dalam “Materi Diskusi 02” no. 2. 
”Zidane akan membuat akuarium seperti tampak pada gambar di 
bawah ini. Akuarium tersebut berbentuk balok dan berukuran 100 
cm x  60 cm x 40 cm. Untuk keperluan membuatnya Zidane 

memerlukan kaca sebagai bahan untuk 
membuat dasar dan dinding akuarium. Kaca 
tersebut mempunyai harga satuan Rp 
50.000,00 per meter persegi. Berapa biaya 
yang perlu disiapkan Zidane untuk membeli 
kaca tersebut?” 

Gambar akuarium ditampilkan guru dengan menempelkannya di 
papan tulis. 

f. Guru memberikan serangkaian pertanyaan untuk menyelesaikan soal 
tersebut. 
“Apa yang dapat kita ketahui dari soal tersebut?” 
“Apa yang ditanyakan soal tersebut?” 

“Bagaimana cara mencarinya?” 

g. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengerjakan soal tersebut, 
lalu guru memberikan kesempatan bagi peserta didik yang akan 
menuliskan penyelesaian soal di papan tulis.  
Penyelesaian soal tersebut adalah sebagai berikut. 
Diketahui : Akuarium berbentuk balok. 

Panjang = 100 cm. 
Lebar = 60 cm. 
Tinggi = 40 cm. 
Diperlukan kaca untuk membuat bagian dasar dan 
dinding akuarium. 
Harga 1 m2 kaca adalah Rp 50.000,00. 
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Ditanya : Biaya yang perlu disiapkan Zidane untuk membeli kaca 
Jawab : 

Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 
Diperoleh, 
Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 

= (100 x 60) + 2((100 x 40) + (60 x 40)) 
= 6000 + 2(4000 + 2400) 
= 6000 + (2 x 6400) 
= 6000 + 12800 
= 18800  

Luas kaca yang diperlukan adalah 18800 cm2 = 1,88 m2 

Biaya untuk membeli  kaca = 1,88 x 50.000 
  = 94.000 

Jadi biaya yang perlu disiapkan Rian untuk membeli kaca akuarium 
adalah Rp 94.000,00. 
 

Kegiatan Konfirmasi 
h. Guru bersama peserta didik mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik 

yang ada di papan tulis. 
i. Guru memberikan penguatan apabila jawabannya benar atau 

membimbing jika masih ada kesalahan dalam mengerjakan. 
j. Guru memberikan Latihan 01 (terlampir)  kepada peserta didik. 
k. Guru meminta peserta didik lain untuk mengumpulkan hasil pekerjaan 

mereka. 
l. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami. 
m. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari menjelang 

akhir waktu pembelajaran. 
 

3. Kegiatan Penutup (± 10 Menit) 
a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang telah 

dilakukan yaitu rumus luas permukaan kubus dan balok banyak 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain untuk memudahkan 
kita dalam merencanakan suatu pekerjaan. 

b. Guru memberikan PR 02 (terlampir) kepada peserta didik. 

Untuk menghitung luas kaca yang diperlukan dalam pembuatan 
dasar dan dinding akuarium, maka digunakan rumus luas 
permukaan balok untuk menghitung luas permukaan akuarium. 
Karena yang dibuat hanya dasar dan dinding akuarium, maka 
rumus untuk menghitung luas permukaan akuarium : 
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c. Guru memberitahu materi pelajaran yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya yaitu mengenai rumus volum balok dan kubus 
sehingga peserta didik diminta untuk mempelajari materi tersebut.  
 

I. PENILAIAN 
1. Teknik   : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Soal uraian 
3. Instrumen  : Latihan 01 (Terlampir) 
 

Sokaraja,  12 April 2011 
Guru Matematika     Peneliti 

 
  

 
 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 03 
(KELAS KONTROL) 

 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi Pokok : Volum Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 3 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian        

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari. 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari. 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari. 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  
         sehari-hari. 

Lampiran 21 
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C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari. 

C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari. 

C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  
sehari-hari. 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

C.9.1.   Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar  
Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan 
rumus volum kubus. 

C.9.2.   Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar  
Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menghitung 
volum kubus. 

C.10.1.  Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar  
Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan 
rumus volum balok. 

C.10.2.  Menggunakan pembelajaran dengan berbantuan media Lembar  
Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menghitung 
volum balok. 

 
E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Materi Prasyarat  
a. Bangun Persegi dan Persegi Panjang serta Unsur-Unsurnya 

(1)  Gambar di samping menyatakan bangun persegi 
dengan panjang sisi s. 

                            Rumus untuk menentukan luas bangun persegi  
dengan panjang sisi s : 

                                                  L = s x s = s2 
(2) Gambar di samping menyatakan bangun  

persegi panjang dengan panjang p dan lebar 
l. 
 
 
 

s 

p 

l 
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Rumus untuk menentukan luas bangun 
persegi  panjang dengan panjang p dan lebar 
l adalah : 
         L = p x l 
 

b. Unsur-Unsur Bangun Kubus dan Balok 
(a)       (b) 

 
 
        

            
 

Gambar (a) menyatakan bangun balok dan gambar (b) 
menyatakan bangun kubus. Unsur-unsur kubus dan balok meliputi 
rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang 
diagonal. 

 
2. Volum Balok 

Volum digunakan untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun 
ruang. Menentukan volum balok dapat dilakukan dengan 
memperhatikan tabel berikut. 

Mencari Rumus Volum Balok 

Bentuk balok 
Ukuran Balok Banyaknya 

Kubus Satuan 
Volum Balok 

Panjang Lebar Tinggi 

 
 2 1 1 2 = 2 x 1 x 1 2 satuan Volum 

 
 
 

3 1 2 6 = 3 x 1 x 2 6 Satuan Volum 

 
 
 
 

4 2 3 24 = 4 x 2 x 3 24 Satuan Volum 
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Kesimpulan : 
 
 
 

b. Volum Kubus 
 

3. Volum Kubus 
 Apabila diamati, kubus merupakan balok dengan ukuran panjang, lebar, 

dan tinggi yang sama. 
 

 
 

 
 
 

 Rumus volum kubus dengan rusuk s dapat diperoleh dari rumus Volum 
balok dengan cara sebagai berikut. 
V = p x l x t = s x s x s = s3 

Kesimpulan : 
 
 
 
 

F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat Belajar: 

a) LKPD untuk menemukan rumus volum kubus dan balok. 
b) Penggaris 
c) Whiteboard 
d) Spidol 

2. Sumber Belajar: 
a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 

Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 

 
 
 
 

p l t p x l x t p x l x t 

p 

t 

l 

Volum kubus yang memiliki rusuk s adalah 

Volum kubus (V) = s3 

Volum balok yang memiliki panjang p, lebar l, dan tinggi t adalah 
Volum balok (V) = p x l x t atau jika p x l adalah luas alas balok maka 
 Volum Balok = Luas alas x tinggi 

s 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


184 
 

 
 

b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 
dan Sugijono penerbit Erlangga. 

 
G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran : Model Pembelajaran Konvensional 
2. Metode Pembelajaran : Ekspositori 
 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
1. Kegiatan Awal  (± 10 Menit) 

a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran. 
d. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada PR yang sulit. 
e. Peserta didik diberi kesempatan untuk menuliskan hasil 

pekerjaannya di papan tulis. 
f. Guru mengoreksi pekerjaan peserta didik secara bersama-sama.   
g. Guru melanjutkan materi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan. 
h. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 

memberitahukan bahwa materi yang akan dipelajari menjadi 
prasyarat untuk materi selanjutnya dan sangat bermanfaat bila 
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

i. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan sebagai berikut. 

“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(persegi) 
“Jika persegi ini mempunyai luas L dengan 
panjang sisi s, berapa luasnya?”(L = s2)  

 
“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(persegi panjang)       
“Berapa luas bangun tersebut?” (p x l) 
 
“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(kubus)  
“Sebutkan unsur-unsur kubus?” 
(rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, 
diagonal ruang, bidang diagonal) 

s 

p 

l 
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“Gambar di samping menyatakan bangun 
apa?”(balok) 
“Sebutkan unsur-unsur balok?” 
(rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, 
diagonal ruang, bidang diagonal) 
 

2. Kegiatan Inti (± 65 menit) 
Kegiatan Eksplorasi 
a. Peserta didik dibimbing guru menemukan rumus luas permukaan 

kubus dan balok bersama-sama dengan menggunakan media berupa 
LKPD. LKPD dibagikan kepada setiap peserta didik. Setiap peserta 
didik mendapat 2 buah LKPD. (LKPD 03 dan LKPD 04 terlampir).  

b. Peserta didik mencermati pertanyaan yang ada di LKPD. Peserta 
didik diberi kesempatan untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan 
yang ada di LKPD. 

c. Guru membahas jawaban LKPD bersama peserta didik dengan 
disertai tanya jawab. 

d. Guru menjelaskan contoh menentukan volum kubus dengan disertai 
tanya jawab agar peserta didik lebih memahami materi tersebut. 
Contoh 1 
Hitunglah volum kubus yang mempunyai panjang rusuk 5 satuan! 
Diketahui : Kubus dengan panjang rusuk r = 5 satuan. 
Ditanya : Volum kubus  
Jawab : 
Volum kubus = r x r x r 

= 5 x 5 x 5 
= 125 

Jadi volum kubus adalah 125 satuan volum. 
Contoh 2 
Bonar akan membuat 10 tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan 
volume 1728 cm3. 
(a) Tentukan panjang rusuknya dan gambarlah tempat kapur tulis 

tersebut beserta ukurannya. 
(b) Tentukan volume total tempat kapur tulis yang akan dibuat.  
Diketahui : Tempat kapur tulis berbentuk kubus sebanyak 10 buah. 

Volum  tempat kapur tulis 1728 cm3. 
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Ditanya  :  
(a) Ukuran panjang rusuknya dan gambar tempat kapur tulis 

tersebut 
(b) Volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat 

Jawab : 
b. Untuk menghitung panjang rusuk tempat kapur tulis berbentuk 

kubus, maka digunakan rumus  untuk menghitung volum kubus 
yaitu :       
Vkubus = s3  �  s =√��   
Diperoleh, 
s =√��   
  = √1728�   
  = 12. 
Jadi panjang rusuk tempat kapur tulis yang berbentuk kubus 
adalah 12 cm. 
Tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan panjang rusuk 12 
cm digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    = 17280 
Jadi volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat adalah  
17280 cm3. 

d. Guru menjelaskan contoh mencari volum balok dengan disertai 
tanya jawab agar peserta didik lebih memahami materi tersebut. 
Contoh 1 
Hitunglah volum balok yang mempunyai panjang 15 satuan, lebar 8 
satuan, dan tinggi 5 satuan! 
Diketahui : Balok, p = 15 satuan, l = 8 satuan, dan t = 5 satuan. 

c. Tempat kapur tulis yang akan dibuat sebanyak 10 buah,  
maka :                 

Volum total = 10 x Volum tempat kapur tulis 
Diperoleh, 
Volum total = 10 x 1728  

12 cm 
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Ditanya : Volum balok  
Jawab : 
Volum balok  = p x l x t 

= 15 x 8 x 5 
= 600 

Jadi volum balok adalah 600 satuan volum. 
Contoh 2 
Sebuah kemasan susu cair berbentuk balok yang mempunyai 

panjang 15 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 20 cm.  

(a) Gambarlah kemasan susu cair tersebut beserta ukurannya! 
(b) Berapa liter volum susu cair dalam kemasan tersebut? 
Diketahui :  Kemasan susu cair berbentuk balok 

Panjang : p = 15 cm, 
lebar : l = 5 cm, 
tinggi : t = 20 cm. 

Ditanya :  
(a) Gambar kemasan susu cair beserta ukurannya 
(b) Volum susu cair dalam kemasan 
Jawab :  
a. Kemasan susu cair berbentuk balok digambarkan sebagai 

berikut. 
 
 
 
 
 
 
 

 

               = 1500 
Jadi volum susu cair dalam kemasan tersebut adalah                   
1500 cm 3 = 1,5 liter. 

b. Untuk menghitung volum susu cair dalam kemasan, digunakan rumus 
untuk menghitung volum balok. 
Diperoleh, 
     V = p x l x t 

        = 15 x 5 x 20 

        = 75 x 20 

15 cm 

20 cm 

5 cm 
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e. Peserta didik mencermati penjelasan guru dan menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 

 
Kegiatan Elaborasi 
f. Guru memberikan latihan soal individu kepada peserta didik. 
g. Peserta didik diberi waktu untuk mengerjakan semua soal. 
h. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan 

beberapa soal di papan tulis. 
i. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk bertanya jika 

ada hal-hal yang belum dipahami. 
j. Guru meminta peserta didik lain yang tidak mengerjakan soal di 

papan tulis untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. 
 
Kegiatan Konfirmasi 
k. Guru membahas pekerjaan peserta didik yang telah dikerjakan di 

papan tulis. 
l. Guru memberikan umpan balik dengan memberi penguatan jika 

jawabannya benar atau membimbing jika masih ada kesalahan dalam 
mengerjakan. 

m. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 
hal-hal yang belum dipahami. 

n. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari 
menjelang akhir waktu pembelajaran. 

 
3. Kegiatan Penutup (± 10 Menit) 

a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang telah 
dilakukan sebagai berikut. 
(1) Rumus volum balok yang mempunyai panjang p, lebar l, dan 

tinggi t adalah :  Volum balok = p x l x t. 

(2) Rumus volum kubus dengan panjang rusuk s maka : 

Volum kubus = s x s x s 

                      = s3. 

b. Guru memberikan PR 03 (terlampir) kepada peserta didik. 
c. Guru memberitahu materi pelajaran yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya yaitu menggunakan rumus volum kubus dan 
balok dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik diminta 
untuk mempelajari materi tersebut.  
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I. PENILAIAN 
1. Teknik : Tes tertulis 
2. Bentuk Instrumen : Soal uraian 
3. Instrumen :  

1. Sebuah kemasan kotak minuman berbentuk balok yang mempunyai 

panjang 20 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 15 cm.  

a. Gambarlah kotak minuman tersebut beserta ukurannya! 
b. Berapa liter volum minuman dalam kemasan kotak tersebut? 

2. Arum akan membuat 8 tempat alat tulis berbentuk kubus dengan 

volume 1331 cm3. 

a. Tentukan panjang rusuknya dan gambarlah tempat alat tulis 
tersebut beserta ukurannya. 

b. Tentukan volume total tempat alat tulis yang akan dibuat.  
 

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

No. Rumusan 
Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :  Kemasan kotak  minuman berbentuk balok 
Panjang : p = 20 cm, 
lebar : l = 5 cm, 
tinggi : t = 15 cm. 

Ditanya :  
a. Gambar kemasan kotak minuman  beserta ukurannya 
b. Volum minuman dalam kemasan 

2 

Menggambarkan   
kemasan kotak 
minuman  
berbentuk  balok 
beserta ukurannya 

Jawab :  
a. Kemasan  kotak minuman berbentuk balok digambarkan 

sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 

20 cm 

15 cm 

5 cm 
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Menuliskan rumus 
volum balok  dan 
menggunakannya 
dengan 
melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung 
volum balok. 

b. Untuk menghitung volum  minuman dalam kemasan, 
digunakan rumus untuk menghitung volum balok. 
Diperoleh, 

     V = p x l x t 

= 20 x 5 x 15 

= 100 x 15 

= 1500  

4 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian soal. 

Jadi volum susu cair dalam kemasan tersebut adalah  
1500 cm 3 = 1,5 liter. 

2 

Skor Total 10 

2. 
 

Menuliskan hal-
hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Tempat alat tulis berbentuk kubus sebanyak 8 
buah. 
Volum  tempat kapur tulis 1331 cm3. 

Ditanya  :  
 a. Ukuran panjang rusuknya dan gambar tempat alat tulis 

tersebut 
 b.  Volum total tempat alat  tulis yang akan dibuat 

2 

Menggunakan 
rumus volum 
kubus untuk 
menghitung 
panjang rusuk 
tempat alat tulis 
berbentuk kubus 

Jawab : 
a. Untuk menghitung panjang rusuk tempat alat tulis 

berbentuk kubus, maka digunakan rumus  untuk 
menghitung volum kubus yaitu :       
Vkubus = s3  �  s =√��   
Diperoleh, 
s =√��   
  = √1331�   
  = 11. 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi panjang rusuk tempat kapur tulis yang berbentuk kubus 
adalah 11 cm. 

2 
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Skor Maksimum = 25 

Nilai = ��� ��� ���� ����� � � 

Kriteria Penilaian  

 
Sokaraja,  14 April 2011 

Guru Matematika     Peneliti 
 
  

 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 

Menggambarkan 
tempat alat tulis 
yang berbentuk 
kubus beserta 
ukuran panjang 
rusuknya 

Tempat alat tulis berbentuk kubus dengan panjang rusuk 11 
cm digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Menuliskan 
rumus volum 
total dan 
menggunakannya 
untuk 
menghitung  
volum total 
tempat alat tulis 
yang akan dibuat 

c. Tempat alat tulis yang akan dibuat sebanyak 8 buah,  
maka :                 

Volum total = 8 x Volum tempat alat tulis 
Diperoleh, 
Volum total = 8 x 1331 
                    = 10648  

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi volum total tempat alat tulis yang akan dibuat adalah  
10648 cm3. 3 

Skor Total 15 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi volum kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi volum kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi volum kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi volum kubus dan balok masih kurang 

11 cm 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 04 
(KELAS KONTROL) 

 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII / Genap 
Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 
Sub Materi Pokok : Volum Balok dan Kubus 
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit 
Pertemuan   : 4 
 

A. STANDAR KOMPETENSI 
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian        

bagiannya, serta menentukan ukurannya. 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan 

limas. 
 

C. INDIKATOR 
C.1.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan kubus. 
C.2.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan balok. 
C.3.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan prisma. 
C.4.  Menemukan rumus dan menghitung luas permukaan limas. 
C.5.  Menggunakan rumus luas permukaan kubus dalam menyelesaikan  

masalah sehari-hari. 
C.6.  Menggunakan rumus luas permukaan balok dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.7.  Menggunakan rumus luas permukaan prisma dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.8.  Menggunakan rumus luas permukaan limas dalam menyelesaikan  

 masalah sehari-hari 
C.9.  Menemukan rumus dan menghitung volum kubus. 
C.10.Menemukan rumus dan menghitung volum balok. 
C.11.Menemukan rumus dan menghitung volum prisma. 
C.12.Menemukan rumus dan menghitung volum limas. 
C.13.Menggunakan rumus volum kubus dalam menyelesaikan masalah  

Lampiran 22 
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         sehari-hari. 

C.14.Menggunakan rumus volum balok dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 

C.15.Menggunakan rumus volum prisma dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 

C.16.Menggunakan rumus volum limas dalam menyelesaikan masalah  

sehari-hari 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
C.13.1.  Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  

konvensional, peserta didik dapat menggunakan rumus volum 

kubus dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

C.14.1.  Menggunakan pembelajaran dengan model pembelajaran  

konvensional, peserta didik dapat menggunakan rumus volum 

balok dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

 

E. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Volum Balok 

Volum digunakan untuk menyatakan ukuran besar suatu bangun 

ruang. Menentukan volum balok dapat dilakukan dengan 

memperhatikan tabel berikut. 

Mencari Rumus Volum Balok 

Bentuk balok 

Ukuran Balok Banyaknya 

Kubus 

Satuan 

Volum Balok 
Panjang Lebar Tinggi 

 

2 1 1 2 = 1 x 1 x 1 2 Satuan Volum 

 

 3 1 2 6 = 3 x 1 x 2 6 Satuan Volum 
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Kesimpulan : 
 

 
 

a. Volum Kubus 
 

2. Volum Kubus 
Apabila diamati, kubus merupakan balok dengan ukuran panjang, 

lebar, dan tinggi yang sama. 
 

 
 

 
 
 

Rumus volum kubus dengan rusuk s dapat diperoleh dari rumus Volum 
balok dengan cara sebagai berikut. 
V = p x l x t = s x s x s = s3 

Kesimpulan : 
 
 
 
 

F. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 
1. Alat Belajar: 

a) Penggaris 
b) Whiteboard 
c) Spidol 

 

 
 
 
 

4 2 3 
24 = 4 x 2 x 
3 

24 Satuan Volum 

 
 
 
 

p l t p x l x t p x l x t 

p 

t 

l 

Volum kubus yang memiliki rusuk s adalah 

Volum kubus (V) = s3 

Volum balok yang memiliki panjang p, lebar l, dan tinggi t adalah 
Volum balok (V) = p x l x t atau jika p x l adalah luas alas balok maka 
 Volum Balok = Luas alas x tinggi 

s 
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2. Sumber Belajar: 
a) Buku Matematika untuk SMP Kelas VIII karangan Sukino dan 

Wilson Simangunsong penerbit Erlangga. 
b) Buku Matematika SMP Kelas VIII karangan M. Cholik Adinawan 

dan Sugijono penerbit Erlangga. 
 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
1. Model Pembelajaran : Model Pembelajaran Konvensional 
2. Metode Pembelajaran : Ekspositori 

 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Kegiatan Awal  (± 10 Menit) 
a. Guru mengucapkan salam untuk membuka pelajaran.  
b. Guru mengabsensi peserta didik dengan bertanya siapa yang tidak 

masuk hari ini 
c. Guru mengkondisikan peserta didik dan memastikan siap untuk 

menerima pelajaran. 
d. Guru menanyakan kepada peserta didik apakah ada PR yang sulit. 
e. Peserta didik diberi kesempatan untuk menuliskan hasil pekerjaannya 

di papan tulis. 
f. Guru mengoreksi pekerjaan peserta didik secara bersama-sama.   
g. Guru melanjutkan materi dan menyampaikan tujuan pembelajaran 

yaitu peserta didik dapat menggunakan rumus volum kubus dan balok 
dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

h. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik dengan 
memberitahukan kegunaan pembelajaran yang dilakukan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

i. Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan serangkaian 
pertanyaan sebagai berikut. 
“Rumus mencari volum kubus yang mempunyai panjang rusuk s 
adalah ….”(Volum kubus = s x s x s) 
“Rumus mencari volum balok yang mempunyai panjang p, lebar l, dan 
tinggi t adalah ….”( Volum balok = p x l x t). 

 
2. Kegiatan Inti (± 65 menit) 

Kegiatan Eksplorasi 
a. Guru   membimbing    peserta    didik    untuk    mengerjakan    soal    

yang memanfaatkan rumus volum kubus dalam kehidupan sehari-
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hari. Soal tersebut adalah sebagai berikut.(Soal terdapat dalam  
“Materi Diskusi 04” no.1) 
Panjang gedung pertemuan yang bagian dalamnya berbentuk 
balok adalah 16 m, lebar 10 m, dan tingginya 6 m. Bila satu 
orang memerlukan 8 m3 ruangan udara, berapa banyak orang 
yang dapat menempati gedung pertemuan tersebut? Gambarlah 
gedung pertemuan tersebut beserta ukurannya. 
Diketahui : Gedung pertemuan berbentuk balok. 
Panjang : p = 16 m,  
lebar : l =  6  m,  
tinggi : t = 10 m. 
1 orang memerlukan 8 m3 ruang udara. 
Ditanya :   
- Gambar gedung pertemuan tersebut beserta ukurannya 
- Banyak orang yang dapat menempati gedung  

Jawab :  
Gedung pertemuan yang bagian dalamnya berbentuk balok 
digambarkan sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 

 = 960 

Banyaknya orang = 
8

960 = 120. 

Jadi banyaknya orang yang dapat menempati gedung pertemuan 
adalah 120 orang. 

Untuk menghitung volum udara dalam gedung pertemuan, 
digunakan rumus untuk menghitung volum balok yaitu : 

Volum balok = p x l x t 
Diperoleh, 
Volum balok  = p x l x t 

= 16 x 6 x 10 

16 m 

10 m 

6 m 
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b. Guru memberikan serangkaian pertanyaan untuk menyelesaikan soal 
tersebut. 
“Apa yang dapat kita ketahui dari soal tersebut?” 
“Apa yang ditanyakan soal tersebut?” 
“Bagaimana cara mencarinya?” 

c. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, melalui  tanya jawab dengan 
peserta didik, guru menuliskan cara menjawab soal dengan cara 
menuliskan diketahui, ditanya, dan jawab di papan tulis sebagai 
berikut. 

d. Peserta didik mencermati penjelasan guru dan menanyakan hal-hal 
yang belum dipahami. 
 

Kegiatan Elaborasi 
e. Peserta didik diberi satu contoh soal mengenai kegunaan rumus luas 

permukaan balok  dalam kehidupan sehari-hari. Soal di bawah ini 
terdapat dalam “Materi Diskusi 04” no. 2. 
Sebuah bak penampungan air bagian dalamnya berbentuk kubus 
dengan panjang rusuk 1 m. Jika bak penampungan air tersebut 
diperbesar panjang rusuknya menjadi 2 kali lipat. Tentukan 
besar perubahan volum bak penampungan air tersebut ! 

f. Guru memberikan serangkaian pertanyaan untuk menyelesaikan soal 
tersebut. 
“Apa yang dapat kita ketahui dari soal tersebut?” 
“Apa yang ditanyakan soal tersebut?” 
“Bagaimana cara mencarinya?” 

g. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengerjakan soal tersebut, 
lalu guru memberikan kesempatan bagi peserta didik yang akan 
menuliskan penyelesaian soal di papan tulis.  
Penyelesaian soal tersebut adalah sebagai berikut. 
Diketahui :  
Bak penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk           
r = 1 m. 
Bak penampungan akan diperbesar panjang rusuknya 2 kali lipat. 
 
 
 
 

Panjang rusuk 

Diperbesar 2 kali 

1 m 
2 m 
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Ditanya : Perubahan volum bak penampungan air 
Jawab :  
Misalkan : 
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum  diperbesar = V1 

Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah   diperbesar = V2 

Diperoleh, 
V1  = s x s x s 
      = 1 x 1x 1 
      = 1.  
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum diperbesar 
adalah 1 m3. 

Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah diperbesar adalah  

                            = 7 
Jadi perubahan volum bak penampungan air adalah 7 m3. 
 

Kegiatan Konfirmasi 
h. Guru bersama peserta didik mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik 

yang ada di papan tulis. 
i. Guru memberikan penguatan apabila jawabannya benar atau 

membimbing jika masih ada kesalahan dalam mengerjakan. 
j. Guru memberikan Latihan 02 (terlampir)  kepada peserta didik. 
k. Guru meminta peserta didik lain untuk mengumpulkan hasil pekerjaan 

mereka. 
l. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami. 
m. Guru mengulang secara klasikal materi yang telah dipelajari menjelang 

akhir waktu pembelajaran. 
 

3. Kegiatan Penutup (± 5 Menit) 
a. Peserta didik bersama guru merangkum pembelajaran yang telah 

dilakukan yaitu rumus volum kubus dan balok banyak digunakan dalam 

V2  = s x s x s 
      = 2 x 2 x 2 
      = 8.  

Perubahan volum =  V2 – V1 
 = 8 – 1 
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kehidupan sehari-hari antara lain untuk memudahkan kita dalam 
merencanakan suatu pekerjaan. 

b. Guru memberikan PR 04 (terlampir) kepada peserta didik dan 
menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan diadakan 
ulangan. 
 

I. PENILAIAN 
a. Teknik   : Tes tertulis 
b. Bentuk Instrumen : Soal uraian 
c. Instrumen  : Latihan 02 (Terlampir) 

 
Sokaraja,  16 April 2011 

Guru Matematika     Peneliti 
 
  

 
Tia Rani Agustin, S.Pd         Dwiani Listya Kartika 
                            NIM  4101407003 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


200 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 01 

        LUAS PERMUKAAN KUBUS 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Ø TUJUAN 

Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan 
rumus luas permukaan kubus. 

 
                      Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Berikut 
 

 
1.  

Gambar di samping menyatakan bentuk bangun ....    

Panjang sisinya = ….      

Luasnya = …. 

 

2. Gambar di samping menyatakan bentuk bangun .... 

Sebutkan unsur-unsurnya! 

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

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

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

           

 
 
 
 
 
 
 

s 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/ Genap 
Materi Pokok  :   
Menemukan rumus  luas permukaan  
kubus 

Nama   :           
Kelas/No. Absen : 

Ayo Ingat Lagi 

Lembar Individu 
Lampiran 23 
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Ø Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini! 
 
Perhatikan gambar 1 
Gambar (i) menyatakan kubus yang terbuat dari  kertas.  Jika gambar kubus (i) tersebut  
dipotong pada beberapa bagian yang dinyatakan sebagai rusuk, kemudian direntangkan      
maka akan terbentuk salah satu model jaring-jaring kubus seperti  gambar (ii) di bawah ini!  

 
  

 

 

 

  

 

 

 

Sebuah kubus terdiri dari . . . buah persegi yang kongruen dengan luas yang . . . . 

Perhatikan (ii), panjang rusuk kubus = panjang masing-masing sisi persegi = . . . . 

Luas masing-masing persegi =  . . .  x  . . .  =  . . . . 

Luas permukaan kubus =  . . .  x  luas persegi 

                                          =  . . .  x  . . . 

                                          =  . . . 

 
Perhatikan gambar 2 
Gambar (i) menyatakan kubus yang terbuat dari kertas. Jika gambar kubus (i) tersebut       
dipotong pada beberapa bagian yang dinyatakan sebagai  rusuk, kemudian direntangkan         
maka akan terbentuk salah satu model jaring-jaring kubus  seperti  gambar (ii) di bawah ini!  

      

 

 

 

 

 

Sebuah kubus terdiri dari . . . buah persegi yang kongruen dengan luas yang . . . . 

Perhatikan (ii), panjang rusuk kubus = panjang masing-masing sisi persegi = . . . . 

Luas masing-masing persegi =  . . .  x  . . .  = . . . . 

Luas permukaan kubus  =  . . .  x  luas persegi 

                                           =  . . .  x  . . . 

         =  . . . 

(ii) 

(i) (ii) 

(i) 

Gambar 1 

Gambar 2 
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Jika diketahui kubus dengan panjang sisinya s maka, 

Luas Permukaan Kubus  = . . . x ( . . . )2 

 

 

 

Perhatikan gambar 3 
Gambar (i) menyatakan kubus yang terbuat dari  kertas.  Jika gambar kubus (i) tersebut 
dipotong pada beberapa bagian yang dinyatakan sebagai rusuk, kemudian direntangkan maka akan 
terbentuk salah satu model jaring-jaring kubus seperti  gambar (ii) di bawah ini!  
    

     ii) 

 

 

             s 

           s 

 

 

 

Misalkan  s = Panjang sisi suatu kubus 

maka : 

Luas permukaan kubus  = … x ... x ….  

 = …. x (…)2 

 

 

 

                                SIMPULAN 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

(i) (ii) 
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                  Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 02 

        LUAS PERMUKAAN BALOK 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Ø TUJUAN 
Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik dapat menemukan 
rumus luas permukaan balok. 
 
                      Jawablah Pertanyaan-Pertanyaan Berikut 
 

 
1.  

Gambar di samping menyatakan bentuk bangun ....   

Panjangnya dinyatakan dengan .... dan lebarnya   

dinyatakan dengan  ….  

Luasnya = …. 

 

2. Gambar di samping menyatakan bentuk bangun ....  

Sebutkan unsur-unsurnya!  
             ......................................................................... ............. 
                                             ................................................................................ 

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

    

 
  
 
 
 
 
 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIII/ Genap 
Materi Pokok  :   
Menemukan rumus  luas permukaan  
balok 

Nama   :           
Kelas/No. Absen : 

Ayo Ingat Lagi 

p 

l 

Lembar Individu 
Lampiran 24 
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Luas Permukaan Balok  = L1 + L2 + L3   

 = (2 x p x . . .) + (2 x . . .x . . .) + (2 x . . .x . . .)  

= 2((px. . .) +( . . . x. . .) + (. . .x. . .)) 

 
 
 
 

Ø Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini! 
Gambar (i) menyatakan balok yang terbuat dari kertas. Jika gambar balok (i) 
dipotong pada beberapa bagian yang dinyatakan sebagai rusuknya, kemudian 
direntangkan maka akan terbentuk salah satu model jaring-jaring balok seperti 
gambar (ii) berikut. 
 
 
i)               ii) 
      
 
      t                        
      l  
                                
    l                             
  p   

          
 

Sebuah balok terdiri dari . . . pasang persegi panjang yang kongruen 

Luas persegi panjang yang berukuran p dan l  adalah  L1 = . . . x . . . . 

Luas persegi panjang yang berukuran p dan t adalah L2 = . . . x . . . .  

Luas persegi panjang yang berukuran l dan t adalah  L3 = . . . x . . . .  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 

p 

t 

t 

l p 

SIMPULAN 
 

Jika suatu balok memiliki ukuran panjang p, lebar l, dan tinggi t 
maka,  
Luas permukaan balok = 2((…x…)+(…x…)+(…x…)) 
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Gambar disamping menyatakan bentuk apa? 
Jawab : ..... 
Berapa panjang rusuknya?  
Jawab : ..... 
 

 

 
    
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD 03) 

VOLUM KUBUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
µ Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik  

dapat menemukan rumus volum  kubus. 
µ Prasyarat : Peserta didik mengetahui kubus dan bagian-bagiannya 

Perhatikan gambar bangun ruang berikut. 
 

 
 

 

µ Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Perhatikan gambar 1! 
 Panjang rusuk = . . .  satuan. 

Banyaknya kubus satuan dalam gambar 1 = . . . . 
                                  Volum kubus =  ….  x  …  x  …. 

              = …. 
2. Perhatikan gambar 2! 

Panjang rusuk = . . . satuan. 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 2 = . . . . 
Volum kubus = …. x … x …. 

 = …. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : 
Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/ 
Genap 
Materi Pokok  :   

Nama   :           
Kelas/No. Absen : 

Ayo Ingat Lagi 

Gambar 1 

Gambar 2 

Lembar Individu 

Lampiran 25 
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r 

 
 
 

3. Perhatikan gambar 3! 

 Panjang rusuk = . . . satuan. 
Banyaknya kubus satuan dalam gambar 3 = . . . . 
Volum kubus = …. x … x …. 

 = …. 
 
 
 
 

 
  

                                      SIMPULAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jika sebuah Kubus mempunyai panjang rusuk r dan 

volume kubus adalah V maka : 

V = … x … x … 

Gambar 3 
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Gambar disamping menyatakan bentuk apa? ..... 

Bangun tersebut mempunyai: 

Panjang =  …   satuan, lebar    =  …   satuan, dan  

tinggi  =  …   satuan 

 

 
  Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD 04) 

                      VOLUM BALOK 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Tujuan : Setelah mengisi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik  

dapat menemukan rumus volum balok. 
Ø Prasyarat : Peserta didik mengetahui balok dan bagian-bagiannya 

Perhatikan gambar bangun ruang berikut. 
 

 
 

 
Ø Kegiatan Inti 

Isilah titik-titik pada tabel berikut. 

Bentuk Balok 
Ukuran Balok 

Banyaknya 
Kubus Satuan 

Volum Balok 
Panjang Lebar Tinggi 

               
       
                   

2 1 1 2 = 2 x  … x …  … Satuan Volum 

 
 
 

3 … … 6 = … x … x… … Satuan Volum 

 
 
 … … … ...  = … x …x .. …  

Satuan Pendidikan : SMP/MTs 
Mata Pelajaran  : 
Matematika 
Kelas/Semester  : VIII/ 
Genap 
Materi Pokok  :   

Nama   :           
Kelas/No. Absen : 

Ayo Ingat 
Lagi 

Lembar Individu 
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SIMPULAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

t 

l 

Jika sebuah balok memiliki panjang p, lebar l, tinggi t , 

dan volum kubus adalah V maka :  

V =  ... x ... x ... . 
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MATERI DISKUSI 01 

 
 
 
 

 
 
 
Kerjakan soal-soal di bawah ini! 
1. Dua buah dadu berbentuk kubus masing-masing panjang rusuknya 3 cm dan 5 cm.  

a. Gambarlah dua dadu tersebut beserta ukurannya dan hitunglah luas 
permukaannya. 

b. Tentukan perbandingan luas permukaan dua dadu tersebut. 
 

2. Pak Arif akan membuat sebuah almari yang berbentuk balok memiliki panjang 100 

cm, lebar 50 cm. Luas permukaan almari tersebut adalah 55000 cm2. Berapa meter 

tingginya? Gambarkan almari tersebut beserta ukurannya. 

 
3. Tika akan memberikan hadiah kepada 3 orang adiknya. Hadiah tersebut telah ia 

bungkus dalam sebuah kotak berbentuk balok berukuran  15 cm x 5 cm x 3 cm dan ia 
hias dengan kertas kado sehingga tampak pada gambar di bawah ini. 

Hitunglah  
a. Luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 

sebuah kotak yang berbentuk balok; 
b. Luas kertas kado seluruhnya yang digunakan untuk 

membungkus ketiga hadiah tersebut. 
 

 
 

 
 

Mata Pelajaran: Matematika 

Kelas  : VIII 

Materi  : Luas Permukaan Balok dan Kubus 

Alokasi Waktu: 30 menit 
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KUNCI JAWABAN MATERI DISKUSI 01 DAN PEDOMAN PENSKORAN 

   

No. 
Rumusan 

Tingkah Laku 
Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Dua dadu berbentuk kubus.  
Panjang rusuk dadu 1 : r1 = 3 cm. 
Panjang rusuk dadu 2 : r2= 5cm. 
Ditanya : a. Gambar dua dadu tersebut beserta ukurannya 
                    Luas Permukaan dadu 1 dan dadu 2 
                b. Perbandingan luas permukaan dua dadu  

tersebut 

2 

Menggambarkan 
dua dadu 
berbentuk kubus 
beserta 
ukurannya 

Jawab :  
c. Dua dadu berbentuk kubus dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Menuliskan 
rumus yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian 
soal yaitu luas 
permukaan 
kubus 

Untuk menghitung luas permukaan dadu 1 dan dadu 2, 
digunakan rumus untuk menghitung luas permukaan 
kubus yaitu :   

L permukaan kubus = 6 x r2 
1 

Melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke 
dalam rumus 
untuk 

Misalkan : Luas permukaan dadu 1 = L1 

                           Luas permukaan dadu 2 = L2 

Diperoleh, 
L1 = 6 x r2 

       = 6 x 3 x 3 

       = 54 

4 

Model Kubus 1 

Model Kubus 2 

5 cm 3 cm 

Lampiran 28 
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menghitung luas 
permukaan dadu 
1 dan dadu 2 
 

Luas permukaan dadu 1 adalah 54 cm2. 
L2 = 6 x r2 

       = 6 x 5 x 5 

       = 150 

Luas permukaan dadu 2 adalah 150 cm2. 

 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas permukaan dadu 1 adalah 54  cm2 dan  luas 
permukaan dadu 2 adalah 150 cm2. 

1 

Menghitung 
perbandingan 
luas permukaan 
dadu 1 dan 2  

d. Luas permukaan dadu 1 : Luas permukaan dadu 2  
     = 54 : 150 
     = 9 : 25 

3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian 
soal. 

Jadi perbandingan luas  permukaan dadu 1 dan luas 
permukaan dadu 2 adalah 9: 25. 1 

Skor Total  15 
2. Menuliskan hal-

hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Almari berbentuk balok. 
P = 100 cm, l = 50 cm. 
Luas permukaan balok = 55.000 cm2. 

Ditanya : Tinggi almari dan gambar almari beserta ukurannya 
2 

Menuliskan 
rumus yang 
akan digunakan 
dalam 
penyelesaian 
soal yaitu luas 
permukaan 
balok 

Jawab : 
Untuk menghitung tinggi almari, maka digunakan rumus 
untuk menghitung luas permukaan balok yaitu : 

L permukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 

2 
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100 cm 

150 cm 

50 cm 

Melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke 
dalam rumus 
luas permukaan 
balok untuk 
menghitung 
tinggi almari 
 

Diperoleh, 
L permukaan balok = 2 (pl + pt + lt) 
⇔               55000  = 2 ((100 x 50) + (100 x t) + (50 x t) 
⇔                55000 = 2 (5000 + 100t + 50t) 
⇔                55000 = 2 (5000 + 150t) 
⇔                55000 = 10000 + 300t 

       ⇔  55000 – 10000 = 300t 
⇔                45000 = 300t 

⇔                         t = 
300

45000  

 ⇔                        t = 150 

5 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian 
soal. 

Jadi tinggi almari adalah 150 cm. 
2 

Menggambarkan 
almari 
berbentuk balok 
beserta 
ukurannya 

Gambar almari tersebut beserta ukurannya : 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Skor Total 15 
3. Menuliskan hal-

hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Kotak hadiah berbentuk balok. 
Ukuran ketiga kotak hadiah sama. 
p = 15 cm, l = 5 cm, t = 3 cm.  

Ditanya :  
a. Luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 

sebuah kotak yang berbentuk balok. 
b. Luas kertas kado seluruhnya yang digunakan untuk 

membungkus ketiga hadiah tersebut 

2 

Menuliskan 
rumus luas 

Jawab : 
c.  Untuk menghitung luas kertas kado yang dibutuhkan Tika 
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Skor Maksimum = 40 

Nilai = ��� ��� ���� �����
��

 x 100 

 
  Kriteria Penilaian  

 

permukaan 
balok  dan 
menggunakan-
nya dengan 
melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung 
luas 
permukaannya. 

membungkus sebuah kotak hadiah, maka digunakan rumus 
luas permukaan balok untuk menghitung luas permukaan 
sebuah kotak hadiah. 
Diperoleh, 
L permukaan balok  = 2 (pl + pt + lt) 

  = 2 ((15 x 5) + (15 x 3) + (5 x 3) 
  = 2 (75 + 45 + 15) 
  = 2 x 135 
  = 270  

3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian 
soal. 

Jadi luas kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus 
sebuah kotak yang berbentuk balok adalah 270 cm2. 
 

1 

Menuliskan 
rumus luas total 
kertas kado  dan 
menggunakan-
nya dengan 
melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung 
luas totalnya 

d. Karena kotak hadiah yang dibungkus sebanyak 3 buah, 
maka untuk menghitung luas kertas kado seluruhnya 
adalah: 
Luas total kertas kado = 3 x Luas sebuah kertas kado 
Diperoleh, 
Luas total kertas kado = 3 x 270 = 810  

3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian 
soal. 

Jadi luas kertas kado seluruhnya yang digunakan untuk 
membungkus ketiga hadiah tersebut adalah 810 cm2. 1 

Skor Total 10 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih 
kurang 
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MATERI DISKUSI 02 
 
 
 
 

 
 
Kerjakan soal-soal di bawah ini! 
1. Pak Rahmat ingin membuat kotak perkakas berbentuk kubus untuk menyimpan 

alat-alat pertukangan dengan panjang rusuknya 30 cm. Kotak perkakas tersebut 

akan dibuat dengan bahan triplek.  

a. Gambarlah kotak perkakas tersebut beserta ukurannya. 

b. Jika harga triplek adalah Rp. 6.000 per meter persegi. Berapa uang yang 

harus Pak Rahmat siapkan? 

2. Zidane akan membuat akuarium seperti tampak pada gambar di bawah ini. 

Akuarium tersebut berbentuk balok dan berukuran 100 cm x  60 cm x 40 cm. 

Untuk keperluan membuatnya Zidane memerlukan kaca 

sebagai bahan untuk membuat dasar dan dinding 

akuarium. Kaca tersebut mempunyai harga satuan            

Rp 50.000,00 per meter persegi. Berapa biaya yang perlu 

disiapkan Zidane untuk membeli kaca tersebut? 

 

 
 
 
 
 

Mata Pelajaran: Matematika 

Kelas  : VIII 

Materi  : Luas Permukaan Balok dan Kubus 

Alokasi Waktu: 30 menit 
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KUNCI JAWABAN MATERI DISKUSI 02 DAN PEDOMAN PENSKORAN 

No. Rumusan 
Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Kotak perkakas berbentuk kubus terbuat dari  
tripleks. 
Panjang rusuk : r = 30 cm. 
Harga tripleks adalah Rp 6.000,00 per meter persegi. 

Ditanya :  
a. Gambar kotak perkakas beserta ukurannya 
b. Biaya yang harus pak Rahmat siapkan untuk membeli tripleks 

2 

Menggambarkan  
kotak perkakas  
berbentuk kubus 
beserta ukurannya  

Jawab : 
c. Kotak perkakas  berbentuk kubus digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Menuliskan rumus 
volum  kubus   dan 
menggunakannya 
dengan melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui 
untuk menghitung 
volum  kubus . 

d. Untuk menghitung volum kotak perkakas, digunakan rumus untuk 
menghitung volum kubus. 
Diperoleh,  
Luas permukaan kubus = 6 x r2 

 = 6 x 30 x 30 

 = 6 x 900 

 = 5400. 

4 

Menghitung biaya 
yang Pak Rahmat 
siapkan untuk 
membeli tripleks 

Biaya untuk membeli tripleks = 54 x 6000 

  = 324000. 

 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi uang yang harus pak Parman siapkan adalah Rp 324.000,00. 
2 

Skor total 15 
2. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :   Akuarium berbentuk balok berukuran :                     
                    100 cm x 60 cm x 40 cm. 

 Kaca akuarium mempunyai harga satuan  
 Rp 50.000,00 per meter persegi.  

Ditanya  : Biaya yang perlu disiapkan Zidane untuk membeli  
                 kaca  tersebut 

2 

30 cm 
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Skor Maksimum = 30 

Nilai = ��� ��� ���� �����
��

 x 100 

 
 Kriteria Penilaian  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu rumus luas 
permukaan balok 

Jawab :  
Untuk menghitung luas kaca yang diperlukan dalam pembuatan 
dasar dan dinding akuarium, maka digunakan rumus luas 
permukaan balok untuk menghitung luas permukaan akuarium. 
Karena yang dibuat hanya dasar dan dinding akuarium, maka 
rumus untuk menghitung luas permukaan akuarium : 
                         Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus luas 
permukaan balok 
untuk menghitung 
luas permukaan 
akuarium 

Diperoleh, 
Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 

= (100 x 50) + 2((100 x 60) + (50 x 40)) 
= 5000 + 2(6000 + 2000) 
= 5000 + 16000 
= 21000 

Luas permukaan akuarium adalah 21000 cm2 = 2,1 m2. 

5 

Menghitung biaya 
yang diperlukan 
untuk membeli 
kaca  

Biaya yang diperlukan  = 2,1 x 50000  
       = 105000 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi dana yang perlu disiapkan Zidane untuk membeli kaca 
tersebut adalah Rp 105.000,00. 

2 

Skor total 15 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih kurang 
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MATERI DISKUSI 03 
 
 
 
 

 
 
 
Kerjakan soal-soal di bawah ini! 
1. Sebuah kemasan susu cair berbentuk balok yang mempunyai panjang 15 cm, lebar 5 cm, dan 

tinggi 20 cm.  

(a) Gambarlah kemasan susu cair tersebut beserta ukurannya! 

(b) Berapa liter volum susu cair dalam kemasan tersebut? 

2. Bonar akan membuat 10 tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan volume 1728 cm3. 

(a) Tentukan panjang rusuknya dan gambarlah tempat kapur tulis tersebut beserta 

ukurannya. 

(b) Tentukan volume total tempat kapur tulis yang akan dibuat.  

 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi   : Volum Balok dan Kubus 

Alokasi Waktu : 25  menit 
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KUNCI JAWABAN MATERI DISKUSI 03 DAN PEDOMAN PENSKORAN 
  
  

No. Rumusan 
Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :  Kemasan susu cair berbentuk balok 
Panjang : p = 15 cm, 
lebar : l = 5 cm, 
tinggi : t = 20 cm. 

Ditanya :  
a. Gambar kemasan susu cair beserta ukurannya 
b. Volum susu cair dalam kemasan 

2 

Menggambarkan  
kemasan susu cair 
berbentuk  balok 
beserta ukurannya 

Jawab :  
a. Kemasan susu cair berbentuk balok digambarkan sebagai 

berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 

Menuliskan rumus 
volum balok  dan 
menggunakannya 
dengan 
melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung 
volum balok. 

b. Untuk menghitung volum susu cair dalam kemasan, 
digunakan rumus untuk menghitung volum balok. 
Diperoleh, 

     V = p x l x t 

= 15 x 5 x 20 

= 75 x 20 

= 1500  

4 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian soal. 

Jadi volum susu cair dalam kemasan tersebut adalah  
1500 cm 3 = 1,5 liter. 

2 

Skor Total 10 

2. 
 

Menuliskan hal-
hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Tempat kapur tulis berbentuk kubus sebanyak 10 
buah. 
Volum  tempat kapur tulis 1728 cm3. 

Ditanya  :  
 a. Ukuran panjang rusuknya dan gambar tempat kapur tulis 

2 

15 cm 

20 cm 

5 cm 
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tersebut 
 b.  Volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat 

Menggunakan 
rumus volum 
kubus untuk 
menghitung 
panjang rusuk 
tempat kapur 
tulis berbentuk 
kubus 

Jawab : 
a. Untuk menghitung panjang rusuk tempat kapur tulis 

berbentuk kubus, maka digunakan rumus  untuk 
menghitung volum kubus yaitu :       

Vkubus = s3  �  s =√��   
Diperoleh, 
s =√��   
  = √1728�   
  = 12. 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi panjang rusuk tempat kapur tulis yang berbentuk kubus 
adalah 12 cm. 

2 

Menggambarkan 
tempat kapur 
tulis yang 
berbentuk kubus 
beserta ukuran 
panjang 
rusuknya 

Tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan panjang rusuk 
12 cm digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Menuliskan 
rumus volum 
total dan 
menggunakannya 
untuk 
menghitung  
volum total 
tempat kapur 
tulis yang akan 
dibuat 

b. Tempat kapur tulis yang akan dibuat sebanyak 10 buah,  
maka :                 

Volum total = 10 x Volum tempat kapur tulis 
Diperoleh, 
Volum total = 10 x 1728  
                    = 17280  

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat 
adalah  17280 cm3. 3 

Skor Total 15 

12 cm 
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Skor Maksimum = 25 

Nilai = ��� ��� ���� ����� � � 

   
Kriteria Penilaian  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi volum kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi volum kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi volum kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi volum kubus dan balok masih kurang 
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MATERI DISKUSI 04 
 
 
 
 

 
 
Kerjakan soal-soal di bawah ini! 
1. Panjang gedung pertemuan yang bagian dalamnya berbentuk balok adalah 16 

m, lebar 10 m, dan tingginya 6 m. Bila satu orang memerlukan 8 m3 ruangan 

udara, berapa banyak orang yang dapat menempati gedung pertemuan 

tersebut? Gambarlah gedung pertemuan tersebut beserta ukurannya. 

 

2. Sebuah bak penampungan air bagian dalamnya berbentuk kubus dengan 

panjang rusuk 1 m. Jika bak penampungan air tersebut diperbesar panjang 

rusuknya menjadi 2 kali lipat. Tentukan besar perubahan volum bak 

penampungan air tersebut ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 33 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas   : VIII 

Materi   : Volum Balok dan Kubus 

Alokasi Waktu : 30 menit 
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KUNCI JAWABAN MATERI DISKUSI 04 DAN PEDOMAN PENSKORAN 
  
  

No. Rumusan 
Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-hal 
yang diketahui dan 
ditanyakan dalam 
soal 

Diketahui : Gedung pertemuan berbentuk balok. 

Panjang : p = 16 m,  

lebar : l =  6  m,  

tinggi : t = 10 m. 

1 orang memerlukan 8 m3 ruang udara. 

Ditanya :   
- Gambar gedung pertemuan tersebut beserta ukurannya 
- Banyak orang yang dapat menempati gedung  

pertemuan  

2 

Menggambarkan  
gedung pertemuan  
berbentuk  balok 
beserta ukurannya 

Jawab :  
Gedung pertemuan yang bagian dalamnya berbentuk 
balok digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 

Menuliskan rumus 
volum balok  dan 
menggunakannya 
dengan melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui 
untuk  menghitung 
volum balok. 

Untuk menghitung volum udara dalam gedung 
pertemuan, digunakan rumus untuk menghitung volum 
balok yaitu : 

Volum balok = p x l x t 
Diperoleh, 
Volum balok  = p x l x t 

= 16 x 6 x 10 

= 960 

4 

Menghitung 
banyaknya orang 
yang dapat 
menempati gedung 

Banyaknya orang = 
8

960 = 120. 
4 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian soal. 

Jadi banyaknya orang yang dapat menempati gedung 
pertemuan adalah 120 orang. 

2 

16 m 

10 m 

6 m 
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Skor Total 15 

2. 
 

Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :  
Bak penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk      
r = 1 m. 
Bak penampungan akan diperbesar panjang rusuknya 2 kali 
lipat. 
 
 
 
 
  
 
 
Ditanya : Perubahan volum bak penampungan air 

2 

Menuliskan 
rumus volum 
kubus dan 
menggunakannya 
dengan 
melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung 
volum bak 
penampungan 
sebelum dan 
setelah diperbesar 

Jawab :  
Misalkan : 
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum       
diperbesar = V1 

Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah       
diperbesar = V2 

Diperoleh, 
V1  = s x s x s 
      = 1 x 1x 1 
      = 1.  
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum 
diperbesar adalah 1 m3. 

4 

V2  = s x s x s 
      = 2 x 2 x 2 
      = 8.  
Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah diperbesar 
adalah 8 m3. 

4 

Menghitung 
perubahan volum 
kubus 
 

Perubahan volum =  V2 – V1 
 = 8 – 1 
 = 7 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi perubahan volum bak penampungan air adalah 7 m3. 2 

Skor Total 15 

Panjang rusuk 

Diperbesar 2 kali 

1 m 
2 m 
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Skor Maksimum = 30 

Nilai = ��� ��� ���� �����
��

 x 100 
 
Kriteria Penilaian  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi volum kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi volum kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi volum kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi volum kubus dan balok masih kurang 
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LATIHAN 01 
 

 

1. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki ukuran panjang rusuk 40 cm. 

Hitunglah luas permukaan bak mandi tersebut! 

2. Pak Ali akan merenovasi alas dan dinding sebuah bak mandi bagian dalam 

berbentuk balok. Bagian dalam bak mandi tersebut mempunyai panjang 80 

cm, lebar 40 cm dan tinggi 90 cm.   

a. Gambarlah bak mandi yang akan direnovasi tersebut beserta ukurannya. 

b. Hitung luas permukaan bak mandi yang akan direnovasi tersebut. 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN 01 DAN PEDOMAN PENSKORAN 

   

No. 
Rumusan 

Tingkah Laku 
Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Bak mandi berbentuk kubus. 
                   Panjang rusuk : r = 40 cm.  
Ditanya : Luas permukaan bak mandi 2 

Menuliskan 
rumus luas 
permukaan 
kubus  dan 
menggunakan-
nya dengan 
melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung luas 
permukaannya. 

Untuk menghitung luas permukaan bak mandi, digunakan 
rumus untuk menghitung luas permukaan kubus yaitu :   

L permukaan kubus = 6 x r2 
2 

Diperoleh, 
L permukaan kubus = 6 x r2 

                                    = 6 x 40 x 40 

                                    = 9600. 

 
4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas permukaan bak mandi tersebut adalah 9600 cm2. 
 

2 

Skor Total 10 
2. Menuliskan hal-

hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Bak mandi bagian dalamnya berbentuk balok, 
alas dan dinding akan direnovasi. 
Panjang : p = 80 cm,  
lebar : l = 40 cm, 
tinggi : t = 90 cm. 

Ditanya :  
c. Gambar bak mandi yang akan direnovasi tersebut 

beserta ukurannya. 
d. Luas permukaan bak mandi yang akan direnovasi. 

2 

Menggambarkan 
bak mandi yang 
akan direnovasi 
yaitu alas dan 
dinding beserta 

Jawab : 
a. Bak mandi berbentuk balok yang akan direnovasi bagian 

alas dan dindingnya digambarkan sebagai berikut. 
 

  
 
2 
 

Lampiran 36 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


227 
 

 

 
Skor Maksimum = 20 

Nilai = ��� ��� ���� �����
��

 x 100 

 Kriteria Penilaian  

 

ukurannya   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Menuliskan 
rumus yang 
akan digunakan 
dalam 
penyelesaian 
soal yaitu luas 
permukaan 
balok. 

b. Untuk menghitung luas permukaan bak yang akan 
direnovasi, maka digunakan rumus untuk menghitung luas 
permukaan balok. 
Karena yang direnovasi alas dan dinding maka  rumus 
untuk menghitung luas permukaan bak mandi adalah :   

L permukaan balok = pl + 2(pt + lt) 

1 

Melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke 
dalam rumus 
luas permukaan 
balok  

Diperoleh, 
L permukaan balok = pl + 2(pt + lt) 

= (80 x 40) + 2((80 x 90) + (40 x 90)) 
= 4800 + 2(7200 + 3600) 
= 4800 + (2 x 10800) 
= 4800 + 21600 
= 26400  

3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian 
soal. 

Jadi  luas permukaan bak mandi yang akan direnovasi 
tersebut adalah 26400 cm2. 2 

Skor Total 10 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih kurang 

40 cm 

100 cm 

90 cm 

Bagian 
atas tidak 
dihitung 
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LATIHAN 02 
 

 

1. Sebuah tangki minyak tanah berbentuk kubus dengan volum 512 liter.  

a. Hitunglah panjang rusuk tangki minyak tersebut (dalam cm)! 

b. Gambarlah tangki minyak tersebut beserta ukurannya! 

2. Suatu bak mandi bagian dalamnya berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 

150 cm. Jika panjang rusuk bak mandi tersebut diperkecil  0,5 kali.  Tentukan 

besar perbandingan volum bak sebelum dan sesudah diperkecil! 

 
3. Sebuah kolam renang berbentuk balok berukuran 8 m x 6 m x 1,5 m. Kolam 

renang tersebut akan diperkecil kedalamannya menjadi 1 m. Tentukan 

perbandingan volum kolam renang sebelum dan sesudah diperkecil 

kedalamannya! 
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80 cm 
 

80 cm 
 

KUNCI JAWABAN LATIHAN 02 DAN PEDOMAN PENSKORAN 

No. 
Rumusan 

Tingkah Laku 
Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan dalam 
soal 

Diketahui : Bagian dalam tangki minyak berbentuk kubus. 
Volum = 512 liter 

Ditanya :  
a. Panjang rusuk tangki minyak 
b. Gambar tangki minyak berbentuk kubus beserta ukurannya 

2 

Menuliskan 
rumus volum 
kubus dan 
menggunakannya 
dengan 
melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui untuk 
menghitung 
panjang rusuk 
tangki minyak. 

Jawab : 
a. Untuk menghitung panjang rusuk tangki minyak, digunakan 

rumus volum kubus yaitu : 
Vkubus = r3  �  r =√��   
Diperoleh, 
     r =√��   
� r = 3 512  

    �  r = 8   
 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal. 

Jadi panjang rusuk tangki minyak tersebut adalah 8 dm = 80cm 

2 

Menggambarkan 
tangki minyak 
berbentuk balok 
beserta ukurannya 

b. Tangki minyak berbentuk balok digambarkan sebagai 
berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Skor Total 10 

2. Menuliskan hal-hal 
yang diketahui dan 
ditanyakan dalam soal. 

Diketahui : Bagian dalam bak mandi berbentuk kubus. 
 Panjang rusuk : r = 150 cm.  
Akan diperkecil 0,5 kali panjang rusuk semula. 

Ditanya : Perbandingan volum sebelum dan setelah 
 diperkecil. 

2 
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Menuliskan rumus 
yang akan digunakan 
yaitu rumus volum 
kubus. 

Jawab :  

Untuk menghitung volum bak mandi, digunakan rumus 

untuk menghitung volum kubus. 

Volum kubus   =  r3 

1 

Melakukan substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke dalam 
rumus untuk 
menghitung  volum bak 
mandi sebelum 
diperkecil. 

Misalkan: 

V1 = Volum bak mandi berbentuk kubus sebelum 

        diperkecil 

V2 =  Volum bak mandi berbentuk kubus setelah 

         diperkecil 

Diperoleh, 

  V1   =  r3 

  = 150 x 150 x 150 

  = 3375000. 

3 

Menghitung panjang 
rusuk setelah diperkecil 

Panjang rusuk setelah diperkecil = 0,5 x 150 = 75.  
2 

Melakukan substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke dalam 
rumus untuk 
menghitung  volum bak 
mandi setelah 
diperkecil. 

V2 = 75 x 75 x 75 

 = 421875  

3 

Menghitung 
perbandingan  
menghitung  volum bak 
mandi sebelum dan 
setelah diperkecil. 

V1 :  V2= 3375000 : 421875 = 8 : 1 

ATAU DENGAN CARA LAIN  

1
8

8
1
1

2
1)5,0( 3

3

3

3

3

2

1 ==









==

r

r
r

r

V
V  

3 

Menuliskan kesimpulan 
dari penyelesaian soal. 

Jadi perbandingan volum sebelum dan sesudah diperkecil 

adalah 8:1. 
1 

 Skor Total 15 
3. Menuliskan hal-hal 

yang diketahui dan 
ditanyakan dalam soal. 

Diketahui : Kolam renang berbentuk balok. 

P = 8 m, l = 6 m, dan t = 1,5 m. 

Diperkecil tingginya menjadi 1 m 

Ditanya : Perbandingan volum kolam renang sebelum dan 

sesudah diperkecil kedalamannya 

2 
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Skor Maksimum = 40 

Nilai = ��� ��� ���� �����
��

 x 100 

 
  Kriteria Penilaian  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Menuliskan rumus 
yang akan digunakan 
yaitu rumus volum 
balok. 

Jawab :  

Untuk menghitung volum kolam renang, digunakan rumus 

untuk menghitung volum balok. 

Volum balok   =  p x l x t 

3 

Melakukan substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke dalam 
rumus untuk 
menghitung  volum 
kolam renang sebelum 
dan sesudah diperkecil 

Misalkan: 
V1 = Volum kolam renang berbentuk balok sebelum 
        diperkecil kedalamannya 
V2 =  Volum kolam renang berbentuk balok setelah 
         diperkecil kedalamannya 
 
Diperoleh, 

  
2
3

1
2
3

1
5,1

168
5,168

2

1 ====
xx

xx

V
V  

8 

Menghitung 
perbandingan  
menghitung  volum bak 
mandi sebelum dan 
setelah diperkecil. 

Menuliskan kesimpulan 
dari penyelesaian soal. 

Jadi perbandingan volum kolam sebelum dan sesudah 

diperkecil kedalamannya adalah 3:2. 
2 

Skor Total 15 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih 
kurang 
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PR 01 
 

 

1. Luas permukaan kotak kapur berbentuk kubus adalah 1.350 cm2. Berapa panjang rusuk kotak 

kapur tersebut?  Gambarlah kotak kapur tersebut beserta ukurannya! 

 

2. Sebuah ruang kelas bagian dalamnya  berbentuk balok memiliki perbandingan panjang, lebar, 

dan tinggi yaitu 4:3:2. Jika luas alasnya adalah 108 m2, 

a. Berapa panjang, lebar, dan tinggi ruang kelas tersebut? 

b. Berapa luas permukaan bagian dalam ruang kelas tersebut? 
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KUNCI JAWABAN PR 01 DAN PEDOMAN PENSKORAN 

No. Rumusan 
Tingkah Laku 

Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Luas permukaan kotak kapur berbentuk 
kubus 1350 cm2. 

Ditanya  :  Panjang rusuk kotak kapur 
2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
perhitungan yaitu 
rumus luas 
permukaan kubus 

Jawab : 
Untuk menghitung panjang rusuk tempat kapur tulis, 
maka akan  
digunakan rumus  untuk menghitung luas permukaan 
kubus yaitu:  
L permukaan kubus = 6s2 

1 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus luas 
permukaan kubus 
untuk menghitung 
panjang rusuk 
kotak kapur 
 

Diperoleh, 
       L permukaan kubus   = 6s2 

⇔             1350       = 6s2 

⇔ s2    = ����
�

 

⇔ s2    = 225 

⇔ s     = √225 
⇔ s      = ±15 
Karena s menyatakan ukuran suatu panjang rusuk 
maka s haruslah bilangan bulat positif sehingga         
s = 15. 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

 Jadi panjang rusuk kotak kapur tersebut adalah 15 
cm. 1 

Menggambarkan 
tempat kapur tulis 
yang berbentuk 
kubus beserta 
ukuran panjang 
rusuknya 

Kotak kapur berbentuk kubus dengan panjang rusuk 
15 cm digambarkan sebagai berikut. 
 
 
 
 
 

2 

Skor Total 10 

15 cm 
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2a 

4a 
3a 

 

 

2. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :  Ruang kelas bagian dalamnya berbentuk 
balok. 

                     Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi 
yaitu 4:3:2.  

                     Luas alasnya adalah 108 m2.  
Ditanya    : 
a. Tinggi ruang kelas  
b.  Luas permukaan bagian dalam ruang kelas 

2 

 Menggambar 
ruang kelas yang 
bagian dalamnya 
berbentuk balok 
beserta ukurannya 
dengan membuat 
model matematika 
sesuai dengan 
perbandingan yang 
diketahui 
 
 

Jawab : 
a. Misalkan : Panjang = 4a 
                      Lebar = 3a 

               Tinggi = 2a 
Raung kelas bagian dalamnya berbentuk balok 
digambarkan sebagai berikut. 
 

 
 

 

2 

 Menggunakan 
rumus luas persegi 
panjang untuk 
menghitung luas 
alas balok 

Karena luas alas balok berbentuk persegi panjang 
maka rumus untuk menghitung luas alas balok :       
luas persegi panjang = p x l. 
Diperoleh, 
Luas alas = p x l 

  = 4a x 3a 
  = 12a2  

3 

 Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus luas 
alas balok untuk  
menghitung nilai a 

Luas alas = 108 maka 
      12a2 = 108 
�    a2 = 9 

  �     a = �3 
Karena a adalah bilangan yang menunjukkan ukuran 
balok maka a haruslah bilangan bulat positif sehingga 
a = 3. 

 
3 
 

Menghitung tinggi 
gedung dengan 
memasukkan nilai 
a ke dalam 
persamaan yang 
telah ditentukan 

Tinggi = 2a  
           = 2 x 3 
           = 6 
 

3 

Menuliskan Jadi tinggi ruang kelas adalah 6 m. 2 
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Skor Maksimum = 30 

Nilai = ��� ��� ���� �����
��

 x 100 

 
  Kriteria Penilaian  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

 Menuliskan rumus 
luas permukaan 
balok  dan 
menggunakannya 
dengan melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui 
untuk menghitung 
luas 
permukaannya. 

b. Untuk menghitung luas permukaan bagian dalam 
digunakan rumus untuk menghitung luas 
permukaan balok, yaitu : 

L = 2(pl + pt + lt) 
Diperoleh,  
L = 2(pl + pt + lt) 

= 2((12 x 9) + (12 x 6) + (9 x 6)) 
= 2(108 + 72 + 54) 

   L   = 2 x 234 
= 468  

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas permukaan bagian dalam ruang kelas adalah 
468 m2. 2 

Skor Total 20 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih 
kurang 
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                      PR 02 
 

 

1. Pak Agung mendapat pesanan untuk membuat dua buah podium kejuaraan 

berbentuk kubus yang terbuat dari kayu. Kubus untuk podium 1 dan 2 

berturut-turut berukuran 90 cm dan 70 cm. Untuk menghemat biaya Pak 

Agung tidak akan membuat bagian dasarnya. Gambarlah dua podium tersebut 

beserta ukurannya dan hitung luas kayu yang diperlukan Pak Agung untuk 

membuat kedua podium tersebut. 

 

2. Alas dan dinding sebuah bak penampungan air bagian dalam berbentuk balok 

hendak diperbaiki dengan mengganti keramik lama dengan keramik baru. 

Bagian dalam bak penampungan air tersebut mempunyai panjang 100 cm, 

lebar 50 cm dan tinggi 60 cm. Berapa banyaknya keramik yang dibutuhkan 

untuk menempel alas dan dinding bak mandi jika sebuah keramik baru 

tersebut berbentuk persegi yang  berukuran 20 cm x 20 cm.? 
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KUNCI JAWABAN PR 02 DAN PEDOMAN PENSKORAN 
  
  

No. Rumusan 
Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : 
Dua podium kejuaraan berbentuk kubus 
Panjang rusuk kubus 1 = 90 cm. 
Panjang rusuk kubus 2 = 70 cm. 
Bagian alas tidak dibuat. 
Ditanya :  Gambar dua podium tersebut beserta ukurannya 
dan luas kayu yang diperlukan Pak Ali untuk membuat 
kedua  podium tersebut. 

2 

Menggambarkan 
dua podium 
berbentuk kubus 
beserta 
ukurannya 

Jawab :  
Dua podium berbentuk kubus dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 

Menuliskan 
rumus yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian 
soal yaitu rumus 
luas permukaan 
kubus 

Misalkan 
Luas permukaan podium 1 adalah L1. 
Luas permukaan podium 2 adalah L2.  
Untuk menghitung luas kayu yang diperlukan, maka 
digunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus. 
Karena bagian alas tidak dibuat maka jumlah sisi podium 
adalah 5 buah sehingga rumus untuk menghitung luas 
permukaan podium adalah : L = 5s2. 

2 

Melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke 
dalam rumus 
untuk 

Diperoleh, 
L1 = 5s2 

     = 5 x 90 x 90 
     = 5 x 8100 
     = 40500 
Luas permukaan podium 1 adalah 40500 cm2. 

4 

Model Kubus 1 

Model Kubus 2 

90 cm 70 cm 
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menghitung luas 
permukaan 
podium 1 dan 2  

L2 = 5s2 

     = 5 x 70 x 70 
     = 5 x 4900 
     = 24500 
Luas permukaan podium 2 adalah 24500 cm2.  

4 

Menghitung luas 
total permukaan 
podium yang 
berbentuk kubus 

Luas total = L1 + L2  
                 = 40500 + 24500 
                 = 65000. 3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian 
soal. 

Jadi luas kayu yang diperlukan Pak Farid untuk membuat 
kedua podium tersebut adalah 65000 cm2 . 
 2 

Skor Total 20 

2. Menuliskan hal-
hal yang 
diketahui dan 
ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :  
Bak penampungan air berbentuk balok, alas dan dinding akan 
diperbaiki. 
Panjang : p = 80 cm,  
lebar : l = 40 cm, 
tinggi : t = 90 cm. 
Sebuah keramik berbentuk persegi berukuran 20 cm x 20 cm. 
Ditanya : Banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk  

menempel alas dan dinding bak penampungan air. 

2 

Menggambarkan 
bak 
penampungan 
air yang 
diperbaiki 
beserta 
ukurannya 

Jawab : 
Bak penampungan air berbentuk balok yang akan diperbaiki 
bagian alas dan dindingnya digambarkan sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 

Menuliskan 
rumus yang 
akan digunakan 
yaitu rumus luas 
permukaan 

Untuk menghitung luas permukaan bak yang akan 
diperbaiki, maka digunakan rumus untuk menghitung luas 
permukaan balok. 
Karena yang diperbaiki alas dan dinding maka  rumus untuk 
menghitung luas permukaan bak adalah :   

2 

Bagian 
atas tidak 
dihitung 

40 cm 

80 cm 

90 cm 
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Skor Maksimum = 40 
Nilai = ��� ��� ���� �����

��
 x 100 

 
  Kriteria Penilaian  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

balok L permukaan balok = pl + 2(pt + lt) 
Melakukan 
substitusi 
bilangan yang 
diketahui ke 
dalam rumus 
luas permukaan 
balok  

Diperoleh, 
L permukaan balok = pl + 2(pt + lt) 

= (80 x 40) + 2((80 x 90) + (40 x 90)) 
= 4800 + 2(7200 + 3600) 
= 4800 + (2 x 10800) 
= 4800 + 21600 
= 26400  

5 

Menghitung luas 
sebuah keramik 

L sebuah keramik = 20 x 20 = 400  

Luas sebuah keramik adalah 400 cm2. 
3 

Menghitung 
banyaknya 
keramik yang 
dibutuhkan 

Banyaknya keramik = 
400

26400 = 66   
3 

Menuliskan 
kesimpulan 
penyelesaian 
soal. 

Jadi banyaknya keramik yang dibutuhkan untuk menempel 

alas dan dinding bak penampungan air adalah 66 buah. 2 

Skor Total 20 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih 
kurang 
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                      PR 03 
 

 

 

1. Sebuah kolam renang berbentuk balok dengan panjang 8 m dan lebar 5 m. 

Kolam renang tersebut memiliki kedalaman 2 m.  

a. Gambarlah kolam renang tersebut beserta ukurannya! 

b. Tentukan volum air yang dapat ditampung dalam kolam renang jika diisi 

air sampai penuh! 

2. Seorang peserta didik menyusun 64 kubus kecil dengan panjang rusuk 1 satuan 

sedemikian hingga terbentuk sebuah kubus besar. 

a. Berapa volum kubus besar? 

b. Berapa panjang rusuk kubus besar? 
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KUNCI JAWABAN PR 03 DAN PEDOMAN PENSKORAN 

No. Rumusan 
Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran : 
                   panjang = 8 m, lebar = 5 m, dan kedalaman = 2  m. 
Ditanya :  
- Gambar kolam renang tersebut beserta ukurannya. 
- Volum air yang dapat ditampung dalam kolam renang jika 

diisi penuh. 

2 

Menggambarkan 
kolam renang 
berbentuk balok 
beserta ukurannya 

Jawab :  
Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang =  8 m, 
lebar = 5 m, dan kedalaman (tinggi) = 2 m, digambarkan 
sebagai berikut. 
 
 
 

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan yaitu 
rumus luas volum 
balok 

Untuk menghitung volum air yang dapat ditampung digunakan 
maka akan digunakan rumus untuk menghitung volum balok 
yaitu : 

V balok = p x l x t 
1 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung  
volum balok 

Diperoleh, 
Volum  balok = p x l x t 

          =  9 x 4 x 2 
          = 9 x 8 
          = 72.  

 
 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi volum air yang dapat ditampung kolam renang jika diisi 
air sampai penuh adalah 72 m3. 

2 

Skor Total 10 

2. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal. 

Diketahui : 64 kubus kecil yang mempunyai rusuk 1 satuan 
disusun menjadi sebuah kubus besar. 

Ditanya :  a. Volum kubus besar 
b.  Panjang rusuk kubus besar 

2 

Menghitung dan Jawab : 3 

8 m 

2m 

5 m 
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Skor Maksimum = 20 
Nilai = ��� ��� ���� �����

��
 x 100 

 
  Kriteria Penilaian  

 
 

 

 

 

 

 

 

menjelaskan cara 
menghitung volum 
kubus besar. 

c. Suatu kubus besar disusun oleh 64 kubus kecil dengan rusuk 
1 satuan maka, 
 
Volum kubus besar   = banyaknya kubus satuan  

  = 64  
Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal. 

Jadi volum kubus besar adalah 64 satuan volum. 
1 

Menggunakan 
rumus volum 
kubus untuk 
menghitung 
panjang rusuk 
kubus besar. 

d. Untuk menghitung panjang rusuk kubus besar, digunakan 
rumus volum kubus yaitu : 
Vkubus = s3  �  s =√��   
Diperoleh, 
     s =√��   
� s = 3 64  

�  s = 4  

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal. 

Jadi panjang rusuk kubus besar adalah 4 satuan. 
1 

Skor Total 10 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 - 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih 
kurang 
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                      PR 04 
 

 

1. Arinda ingin membuat tempat kue berbentuk kubus dengan ukuran sisi 20 

cm. Tempat kue itu akan digunakan untuk menaruh kue-kue kecil yang 

berbentuk kubus pula yang berukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm. Berapa 

banyaknya kue yang dapat masuk tempat kue itu? 

 

2. Sebuah kolam renang untuk latihan loncat indah berbentuk balok memiliki 

perbandingan panjang, lebar, dan kedalamannya adalah 5:3:2. Volum kolam 

tersebut adalah 1.920 m3. Tentukan lebarnya! 
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KUNCI JAWABAN PR 04 DAN PEDOMAN PENSKORAN 

No. Rumusan Tingkah 
Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-hal 
yang diketahui dan 
ditanyakan dalam 
soal 

Diketahui : Tempat kue berbentuk kubus dengan r = 20 cm. 
Kue berbentuk kubus dengan r = 5 cm. 

Ditanya : Banyaknya kue yang dapat masuk tempat kue itu 
2 

Menuliskan rumus 
volum kubus dan 
menggunakannya 
dengan melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui untuk 
menghitung volum 
tempat kue dan 
volum kue. 
 

Jawab : 
Misalkan : Volum tempat kue berbentuk kubus = V1. 

                  Volum kue berbentuk kubus = V2 

Untuk menghitung volum tempat kue dan kue, digunakan 
rumus untuk menghitung volum kubus yaitu :  Vkubus = r3. 
Diperoleh, 
V1 = r3  

 = 20 x 20 x 20 
 = 8000 cm3 

4 

V2 = r3 
 = 5 x 5 x 5  
 = 125 cm3 

4 

Menghitung 
banyaknya kue yang 
dapat masuk ke 
tempat kue 

Banyak kue = 
2

1

V
V

 = 
125
8000  = 64  

 
3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal. 

Jadi banyaknya kue yang dapat masuk ke tempat kue 
berbentuk kubus adalah 64 buah. 

2 

Skor Total 15 

2. Menuliskan hal-hal 
yang diketahui dan 
ditanyakan dalam 
soal. 

Diketahui : Kolam renang berbentuk balok. 
Perbandingan panjang, lebar, tinggi adalah 5:3:2. 
Volum 1920 m3.  

Ditanya : Panjang, lebar dan kedalaman kolam renang. 

2 

Menuliskan model 
matematika sesuai 
dengan 
perbandingan yang 
diketahui 
 

Jawab : 
Misalkan : 
Panjang kolam renang = 5a. 
Lebar kolam renang = 3a. 
Kedalaman atau tinggi kolam renang = 2a. 

3 
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Skor Maksimum = 30 
Nilai = ��� ��� ���� �����

��
 x 100 

 
  Kriteria Penilaian  

 
 

Menuliskan rumus 
volum balok dan 
menggunakannya 
untuk menghitung 
nilai a. 

V balok = 1920 maka 
p x l x t = 1920 
⇔ 5a x 3a x 2a = 1920 
⇔            30a3 = 1920 

⇔                a3 = 
30

1920 = 64 

⇔                 a = 3 64  = 4 

4 

Menghitung 
panjang, lebar, dan 
kedalaman kolam 
renang dengan 
memasukkan nilai a 
ke persamaan yang 
telah ditentukan. 

Panjang kolam renang = 5a = 5 x 4 = 20  
Lebar kolam renang = 3a = 3 x 4 = 12  
Kedalaman atau tinggi kolam renang = 2a = 2 x 4 = 8  

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal. 

Jadi kolam renang tersebut memiliki panjang 20 m, lebar 12 
m, dan kedalamannya 8 m. 

 
2 

Skor Total 15 

Nilai Deskripsi 
≥ 90 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok sangat baik 

80 – 89 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok  baik 
70 – 79 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok cukup baik 

≤ 69 Penguasaan materi luas permukaan kubus dan balok masih 
kurang 
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LEMBAR VALIDASI 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
PETUNJUK PEMBERIAN SKALA NILAI  LEMBAR VALIDASI RPP 
Instrumen ini digunakan untuk menilai validitas RPP 
 
1. Kelengkapan Komponen RPP 

  Komponen RPP meliputi : 

a. identitas mata pelajaran, 

b. standar kompetensi, 

c. kompetensi dasar, 

d. indikator pencapaian kompetensi dasar, 

e. tujuan pembelajaran, 

f. materi pembelajaran, 

g. alokasi waktu, 

h. metode pembelajaran, 

i. kegiatan pembelajaran, 

j. penilaian, 

k. sumber belajar. 

Skala Nilai Penjelasan 

1. 

2. 

3. 

4. 

memuat a,b,c dan dua dari d sampai k 

memuat a,b,c dan empat dari d sampai k 

memuat a,b,c dan enam dari d sampai k 

terdapat semua komponen 

 

2. Perencanaan Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

a. Perumusan tujuan pembelajaran 

  Untuk butir ini perlu diperhatikan empat syarat, yaitu : 

a) kesesuaian tujuan pembelajaran dengan kompetensi dasar, 

b) kejelasan rumusan (tidak menimbulkan tafsiran ganda), 

c) kelengkapan rumusan tujuan pembelajaran (subjek dan tingkah laku yang dapat 

diukur), 

d) tujuan pembelajaran dinyatakan secara spesifik. 
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Skala Nilai Penjelasan 

 
1. 
2. 
3. 
4. 

Dalam seluruh rumusan tujuan pembelajaran : 
hanya satu syarat yang dipenuhi 
dua syarat dipenuhi 
tiga syarat dipenuhi 
empat syarat dipenuhi 

 

b. Penentuan metode pembelajaran 

Skala Nilai Penjelasan 

 
1 
2 
 

3 
 

4 

Dalam rencana pembelajaran : 
tidak tercantum metode pembelajaran, 
hanya tercantum satu  metode pembelajaran, sesuai materi 
tetapi tidak relevan dengan tujuan pembelajaran 
tercantum lebih dari satu metode yang sesuai materi tetapi 
tidak relevan dengan tujuan pembelajaran, 
tercantum lebih dari satu metode pembelajaran yang sesuai 
materi relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi, 

 

c. Penentuan cara-cara memotivasi siswa 

Skala Nilai Penjelasan 

 
1 
2 
 

3 
 

4 
 

Dalam rencana pembelajaran : 
tidak tercantum cara memotivasi siswa, 
tercantum cara-cara memotivasi siswa, tetapi tidak relevan 
dengan tujuan pembelajaran, 
tercantum satu cara memotivasi yang relevan dengan tujuan 
pembelajaran, 
tercantum lebih dari satu cara memotivasi siswa yang 
relevan dengan tujuan pembelajaran dan materi, 

 
d.Penentuan langkah-langkah pembelajaran 

Skala Nilai Penjelasan 

 
1 
2 
3 
 
 

4 
 

Dalam rencana pembelajaran : 
terdapat langkah pembelajaran secara umum, 
terdapat langkah pembelajaran secara rinci, 
terdapat langkah pembelajaran secara rinci, yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran, terkait dengan teori-teori belajar 
yang menjadi landasan, tetapi tidak berpusat pada siswa, 
terdapat langkah pembelajaran secara rinci, yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran, terkait dengan teori-teori belajar 
yang menjadi landasan, berpusat pada siswa 
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e. Penentuan cara-cara merefleksi pengetahuan siswa 

Skala Nilai Penjelasan 

 
1 
2 
 

3 
 

4 
 

Dalam rencana pembelajaran : 
tidak tercantum cara merefleksi pengetahuan siswa, 
tercantum cara-cara merefleksi pengetahuan siswa, tetapi tidak 
relevan dengan tujuan pembelajaran, 
tercantum satu cara merefleksi pengetahuan yang relevan dengan 
tujuan pembelajaran, 
tercantum lebih dari satu cara merefleksi pengetahuan siswa 
yang relevan dengan tujuan pembelajaran. 

 
3. Perencanaan Pengelolaan Kelas 

a. Penentuan alokasi penggunaan waktu pembelajaran 
Skala Nilai Penjelasan 

1 
2 
3 
 

4 

tidak mencantumkan alokasi waktu 
mencantumkan alokasi waktu tetapi tidak proposional 
mencantumkan alokasi waktu yang proposional (alokasi 
kegiatan inti paling banyak) 
mencantumkan alokasi waktu yang proporsional dan rinci 

 
b. Penentuan cara mengorganisir siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran yang berhubungan dengan aktivitas peningkatan komunikasi 
matematika 

Skala Nilai Penjelasan 

 
1 
2 
 
3 
4 

Dalam rencana pembelajaran : 
tidak direncanakan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, 
direncanakan sebagian kecil siswa terlibat aktif sedangkan 
sebagian besar menjadi pengamat, 
direncanakan sebagian besar siswa terlibat aktif, 
direncanakan semua siswa terlibat aktif. 

 
 
4. Perencanaan Penggunaan Standar Proses dalam Kegiatan Pembelajaran 

a. Perencanaan kegiatan eksplorasi dalam pembelajaran 
    Perencanaan kegiatan eksplorasi ini meliputi: 

a. melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang akan dipelajari  

b. menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar lain; 

c. memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta 
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didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; 

d. melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran;  

Skala Nilai Penjelasan 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam kegiatan pembelajaran : 

Tidak ada kegiatan eksplorasi yang direncanakan 

Hanya satu kegiatan eksplorasi yang direncanakan 

Hanya dua kegiatan eksplorasi yang direncanakan 

Minimal tiga kegiatan eksplorasi yang direncanakan 

 
 

b. Perencanaan kegiatan elaborasi dalam pembelajaran 
    Perencanaan kegiatan elaborasi ini meliputi : 

a. membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; 

b. memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

c. memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; 

d. memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 

e. memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan 

prestasi belajar; 

f. rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 

baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; 

g. memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan variasi; kerja individual 

maupun kelompok; 

h. memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan 

kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

Skala Nilai Penjelasan 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam kegiatan pembelajaran : 

Tidak ada kegiatan elaborasi yang direncanakan 

Hanya satu kegiatan elaborasi yang direncanakan 

Hanya dua kegiatan elaborasi yang direncanakan 

Minimal tiga kegiatan elaborasi yang direncanakan 
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c. Perencanaan kegiatan konfirmasi dalam pembelajaran 

    Perencanaan kegiatan konfirmasi meliputi: 

a. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 

tulisan,  isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik; 

b. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta 

didik melalui berbagai sumber; 

c. memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan; 

d. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: 

e. berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan 

peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa 

yang baku dan benar; 

f. membantu menyelesaikan masalah; 

g. memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 

eksplorasi; 

h. memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh.  

Skala Nilai Penjelasan 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Dalam kegiatan pembelajaran : 

Tidak ada kegiatan konfirmasi yang direncanakan 

Hanya satu kegiatan konfirmasi yang direncanakan 

Hanya dua kegiatan konfirmasi yang direncanakan 

Minimal tiga kegiatan konfirmasi yang direncanakan 

 
5. Perencanaan Penilaian Prestasi Siswa untuk Kepentingan Pembelajaran 

Perencanaan alat penilaian hasil belajar 
Skala Nilai Penjelasan 
 

1 
2 
 
3 
 
4 
 

Dalam rencana pembelajaran : 
tidak ada alat penilaian, 
ada alat penilaian, tetapi tidak mengukur pencapaian tujuan 
pembelajaran, 
ada alat penilaian, tetapi sebagian tidak mengukur  pecapaian 
tujuan pembelajaran, 
ada alat penilaian yang dapat mengukur pencapaian tujuan 
pembelajaran. 
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LEMBAR VALIDASI  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
Nama RPP  :  
Materi pokok  :  
Kelas   :  
Pertemuan ke-  :  
 
Petunjuk : 
1). Mohon bapak/ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi tanda (√ )  

pada skor yang sesuai penilaian pada setiap indikator dengan kriteria sebagai 
berikut. 

2). Jika bapak/ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi saran pada bagian 
keterangan atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 

 
No Indikator Skor Rata-

rata 

Keterangan 

1 2 3 4 

A. Kelengkapan Komponen RPP       

B.  Perencanaan Pengelolaan Kegiatan Pembelajaran 

1 Perumusan tujuan pembelajaran       
2 Penentuan metode pembelajaran      
3 Penentuan cara-cara memotivasi 

siswa 
     

4 Penentuan langkah-langkah 
pembelajaran 

     

C.  Perencanaan Pengelolaan Kelas 
1 Penentuan alokasi penggunaan 

waktu pembelajaran 
      

2 Penentuan cara mengorganisir 
siswa agar terlibat secara aktif 
dalam kegiatan pembelajaran yang 
berhubungan dengan aktivitas 
peningkatan komunikasi 
matematika 

     

E. Perencanaan penggunaan standar proses dalam kegiatan pembelajaran 

1 Perencanaan kegiatan eksplorasi  

dalam pembelajaran 

      

2 Perecanaan kegiatan elaborasi 

dalam pembelajaran 

     

3 Perencanaan kegiatan konfirmasi      
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dalam pembelajaran 

F. Perencanaan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pembelajaran 

1 Perencanaan alat penilaian hasil 

belajar 

      

 
Rata-rata keseluruhan : x = ���� �����

��� ��� �����
 = ............................ 

Keterangan Skala Penilaian (contreng yang sesuai): 
Baik  : 3.25 ≤ x ≤ 4  (dapat digunakan tanpa revisi) 
Cukup baik : 2.5  ≤  x < 3.25 (dapat digunakan dengan revisi kecil) 
Kurang baik : 1.75 ≤  x < 2.5 (dapat digunakan dengan revisi besar) 
Tidak baik : 1≤ x <1.75   (belum dapat digunakan) 
 
         
        Semarang, 16 Maret 2011 
         Validator, 
          
 
 
 

       Drs. Suhito, M.Pd 
       NIP 195311031976121001 
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LEMBAR VALIDASI 
LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD) 

 
Petunjuk Pemberian Skala Nilai Lembar Validasi LKPD 
Instrumen ini digunakan untuk memvalidasi Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). 
1. Kelengkapan Komponen LKPD 

Komponen LKPD meliputi: 
a. Identitas siswa   b.Tujuan pembelajaran  c.Apersepsi  d.Kegiatan inti   
e. Simpulan 
Skala Nilai Penjelasan 

1. 
2. 
3. 
4. 

Hanya poin a,d yang dipenuhi 
Tidak terdapat 2 komponen selain poin a dan d 
Tidak terdapat 1 komponen selain poin a dan d 
Terdapat semua komponen 

 
2. Isi LKPD 

Untuk butir ini perlu diperhatikan empat syarat, yaitu : 
a. pertanyaan menuntut siswa berpikir 
b. pertanyaan menuntut siswa melakukan kegiatan 
c. pertanyaan menuntut siswa melakukan konstruksi 
d. pertanyaan menuntut siswa melakukan eksplorasi 

Skala Nilai Penjelasan 
1. 
2. 
 

3. 
 

4. 

Semua poin tidak dipenuhi 
Terdapat satu atau lebih poin yang dipenuhi tetapi 
tidak mengarah pada pencapaian tujuan 
hanya terdapat satu atau dua poin yang dipenuhi dan 
mengarah pada pencapaian tujuan 
Semua poin dipenuhi dan mengarah pada pencapaian 
tujuan pembelajaran 

 
3. Bahasa yang Digunakan dalam LKPD 

Untuk butir ini perlu diperhatikan tiga syarat, yaitu : 
a. tidak menimbulkan penafsiran ganda    b.operasional  c.komunikatif 

Skala Nilai Penjelasan 
1. 
2. 
3. 
4. 

Semua poin tidak dipenuhi 
Terdapat dua poin yang tidak dipenuhi 
Terdapat satu poin yang tidak dipenuhi 
Semua poin dipenuhi 

 
4. Desain LKPD 

Untuk butir ini perlu diperhatikan tiga syarat, yaitu : 
a. gambar menarik dan sesuai dengan materi 
b. tata letak proporsional 
c. tulisan dapat dibaca dengan jelas 

Skala Nilai Penjelasan 
1. 
2. 
3. 
4. 

Semua poin tidak dipenuhi 
Terdapat dua poin yang tidak dipenuhi 
Terdapat satu poin yang tidak dipenuhi 
Semua poin dipenuhi 
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Petunjuk Pengisian: 
1). Mohon bapak/ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberi tanda (√ )  

pada skor yang sesuai penilaian pada setiap indikator dengan kriteria sebagai berikut. 
2). Jika bapak/ibu menganggap perlu ada revisi, mohon memberi saran pada bagian 

keterangan atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi. 
 

No Indikator Skor Rata-
rata 

keterangan 
1 2 3 4 

1 Komponen Kelengkapan LKPD       
2 Isi LKPD      
3 Bahasa yang digunakan dalam 

LKPD 
     

4 Desain LKPD      
 

Rata-rata keseluruhan : x = ���� �����
��� ��� �����

 = ............................ 
Keterangan Skala Penilaian (contreng yang sesuai): 
Baik  : 3.25 ≤ x ≤ 4  (dapat digunakan tanpa revisi) 
Cukup baik : 2.5  ≤  x < 3.25 (dapat digunakan dengan revisi kecil) 
Kurang baik : 1.75 ≤  x < 2.5 (dapat digunakan dengan revisi besar) 
Tidak baik : 1≤ x <1.75   (belum dapat digunakan) 
 
               
  
        Semarang, 16 Maret 2011 
         Validator, 
          
 
 
 

       Drs. Suhito, M.Pd 
       NIP 195311031976121001 
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SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

 

Sekolah  : SMP Muhammadiyah Sokaraja 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester: VIII/Genap 

Materi  : Luas Permukaan dan Volum Kubus serta Balok 

Alokasi Waktu : 65 Menit 

 
Petunjuk 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawab. 

2. Kerjakan dengan tulisan yang jelas dibaca. 

3. Kerjakan dahulu soal yang dianggap mudah. 

 
Kerjakan soal di bawah ini! 

1. Ibu akan membuat hiasan tempat tisu untuk memperindah tempat tisu dengan membungkus 

tempat tisu tersebut dengan kain berwarna merah.Tempat tisu tersebut berbentuk balok dan 

mempunyai panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tingginya adalah 3 

cm. Berapa luas kain yang ibu butuhkan untuk membuat hiasan 

tempat tisu tersebut? Jelaskan jawabanmu. 

 

 

2. Dua buah dadu berbentuk kubus masing-masing panjang rusuknya 2 cm dan 4 cm.  

Gambarlah dua dadu tersebut beserta ukurannya dan hitunglah luas permukaannya. 

 

3. Pak Farid mendapat pesanan untuk membuat tiga buah podium kejuaraan berbentuk kubus 

yang terbuat dari kayu. Kubus untuk podium 1, 2, dan 3 berturut-turut berukuran 100 cm, 60 

cm, 40 cm. Untuk menghemat biaya Pak Farid tidak akan membuat bagian dasarnya. 

Gambarlah tiga podium tersebut beserta ukurannya dan hitung luas kayu yang diperlukan 

Pak Farid untuk membuat ketiga podium tersebut. 

 

4.  Rasya akan membuat akuarium seperti tampak pada gambar di bawah ini. Akuarium 

tersebut berbentuk balok dan berukuran 100 cm x  50 cm x 40 cm. Untuk keperluan 

membuatnya Rasya memerlukan kaca sebagai bahan untuk membuat dasar dan dinding 

20 cm 

8cm 

3 cm 
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akuarium. Kaca tersebut mempunyai harga satuan Rp 25.000,00 per 

meter persegi. Berapa biaya yang perlu disiapkan Rasya untuk 

membeli kaca tersebut? Jelaskan jawabanmu. 

 

 

5. Fardhan akan membuat 10 tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan volume 729 cm3. 

a. Tentukan panjang rusuknya dan gambarlah tempat kapur tulis tersebut beserta 

ukurannya. 

b. Tentukan volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat. 

 

6. Sebuah kolam renang berbentuk balok mempunyai alas berbentuk persegi panjang  dengan 

panjang 9 m dan lebar 4 m. Kolam renang tersebut memiliki kedalaman 2 m. Gambarlah 

kolam renang tersebut beserta ukurannya dan tentukan volum air yang dapat ditampung 

dalam kolam renang jika diisi air sampai  penuh!   

 

7. Bak penampungan air Firdha bagian dalamnya berbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 m. 

Firdha ingin memperbesar bak penampungan air miliknya agar dapat 

menampung air lebih banyak. Bak penampungan tersebut akan diperbesar 

panjang rusuknya menjadi 2 kali lipat. Tentukan perubahan volum bak 

penampungan air milik Firdha! 
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KUNCI JAWABAN 
SOAL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

No. Rumusan 
Tingkah Laku Jawaban Skor 

1. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Tempat tisu berbentuk balok akan dihias dengan 
kain. 
Panjang = 20 cm, lebar = 8 cm, tinggi = 3 cm.  

Ditanya : Luas kain yang ibu butuhkan untuk membuat   
hiasan tempat tisu tersebut 

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu luas 
permukaan balok 

Jawab : 
Untuk menghitung luas kain yang dibutuhkan  ibu membuat 
hiasan tempat tisu maka akan digunakan rumus luas 
permukaan balok untuk menghitung luas permukaan tempat  
tisu yaitu : 
                           Luas permukaan balok  = 2(pl + pt + lt) 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan balok  

Diperoleh, 
Luas permukaan balok  = 2(pl + pt + lt) 

       = 2 ((20 x 8) + (20 x 3) + (8 x 3)) 
       = 2 (160 + 60 + 24) 
       = 2 x 244 
       = 488  

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas kain yang ibu butuhkan untuk membuat hiasan 
tempat tisu tersebut adalah 488 cm2. 2 

Skor Total 10 
2. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Dua dadu berbentuk kubus.  
Panjang rusuk dadu 1 : r1 = 2 cm. 
Panjang rusuk dadu 2 : r2= 4 cm. 
Ditanya :     Gambar dua dadu tersebut beserta ukurannya 
                    Luas Permukaan dadu 1 dan dadu 2 
           

2 

Menggambarkan 
dua dadu 
berbentuk kubus 
beserta ukurannya 

Jawab :  
Dua dadu berbentuk kubus dapat digambarkan sebagai 
berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4 

Model Kubus 1 

Model Kubus 2 

4 cm 2 cm 
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Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu luas 
permukaan kubus 

Untuk menghitung luas permukaan dadu 1 dan dadu 2, 
digunakan rumus untuk  
menghitung luas permukaan kubus yaitu :   

L permukaan kubus = 6 x r2 

Misalkan : Luas permukaan dadu 1 = L1 

                           Luas permukaan dadu 2 = L2 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan dadu 1 
dan dadu 2 
 

Diperoleh, 
L1 = 6 x r2 

       = 6 x 2 x 2 

       = 24  

Luas permukaan dadu 1 adalah 24 cm2. 
L2 = 6 x r2 

       = 6 x 4 x 4 

       = 96  

Luas permukaan dadu 2 adalah 96 cm2. 

5 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas permukaan dadu 1 adalah 24  cm2 dan  luas 
permukaan dadu 2 adalah 96 cm2. 

2 

Skor Total 15 
3. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : 
Tiga podium kejuaraan berbentuk kubus 
Panjang rusuk kubus 1 = 100 cm. 
Panjang rusuk kubus 2 = 60 cm. 
Panjang rusuk kubus 3 = 40 cm 
Bagian alas tidak dibuat. 
Ditanya :  Gambar tiga podium tersebut beserta ukurannya dan 

luas kayu yang diperlukan Pak Farid untuk 
membuat ketiga podium tersebut. 

2 

Menggambarkan 
tiga podium 
kejuaraan 
berbentuk kubus 
beserta ukurannya 

Jawab : 
Tiga podium kejuaraan berbentuk kubus digambarkan sebagai 
berikut. 
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2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu rumus luas 
permukaan kubus 

Misalkan 
Luas permukaan podium 1 adalah L1. 
Luas permukaan podium 2 adalah L2.  
Luas permukaan podium 3 adalah L3. 

Untuk menghitung luas kayu yang diperlukan, maka 
digunakan rumus untuk menghitung luas permukaan kubus. 
Karena bagian alas tidak dibuat maka jumlah sisi podium 
adalah 5 buah sehingga rumus untuk menghitung luas 
permukaan podium adalah : L = 5s2. 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung luas 
permukaan 
podium 1,2 dan 3. 
 

Diperoleh, 
L1 = 5s2 

     = 5 x 100 x 100 
     = 5 x 10000 
     = 50000 
Luas permukaan podium 1 adalah 50000 cm2. 

3 

L2 = 5s2 

     = 5 x 60 x 60 
     = 5 x 3600 
     = 18000 
Luas permukaan podium 2 adalah 18000 cm2.  

3 

L3 = 5s2 

     = 5 x 40 x 40 
     = 5 x 1600 
     = 8000 
Luas permukaan podium 3 adalah 8000 cm2. 

3 

Menghitung luas 
total permukaan 
podium yang 
berbentuk kubus 

Luas total = L1 + L2 + L3 

                 = 50000 + 18000 + 8000 
                 = 76000 

2 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi luas kayu yang diperlukan Pak Farid untuk membuat 
ketiga podium tersebut adalah 76000 cm2 . 2 

Skor Total 20 

Model Kubus 1 

Model Kubus 2 
Model Kubus 3 

100 cm 60 cm 40 cm 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


260 
 

 

4. Menuliskan hal-
hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :   Akuarium berbentuk balok berukuran :                     
                    100 cm x 50 cm x 40 cm. 

 Kaca akuarium mempunyai harga satuan  
 Rp 25.000,00 per meter persegi.  

Ditanya  : Biaya yang perlu disiapkan Rasya untuk membeli  
                 kaca  tersebut 

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan dalam 
penyelesaian soal 
yaitu rumus luas 
permukaan balok 

Jawab :  
Untuk menghitung luas kaca yang diperlukan dalam pembuatan 
dasar dan dinding akuarium, maka digunakan rumus luas 
permukaan balok untuk menghitung luas permukaan akuarium. 
Karena yang dibuat hanya dasar dan dinding akuarium, maka 
rumus untuk menghitung luas permukaan akuarium : 
                         Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 

2 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus luas 
alas balok untuk 
menghitung nilai a 

Diperoleh, 
Luas permukaan balok = pl + 2 ( pt + lt) 

= (100 x 50) + 2((100 x 40) + (50 x 40)) 
= 5000 + 2(4000 + 2000) 
= 5000 + 12000 
= 17000 

Luas permukaan akuarium adalah 17000 cm2 = 1,7 m2. 

5 

Menghitung biaya 
yang diperlukan 
untuk membeli 
kaca  

Biaya yang diperlukan  = 1,7 x 25000  
       = 42500 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi dana yang perlu disiapkan Rasya untuk membeli kaca 
tersebut adalah Rp 42.500,00. 

2 

Skor total 15 
5. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Tempat kapur tulis berbentuk kubus sebanyak 10 
buah. 
Volum  tempat kapur tulis 729 cm3. 

Ditanya  :  
 a. Ukuran panjang rusuknya dan gambar tempat kapur tulis 

tersebut 
 b.  Volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat 

2 
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Menggunakan 
rumus volum 
kubus untuk 
menghitung 
panjang rusuk 
tempat kapur tulis 
berbentuk kubus 

Jawab : 
d. Untuk menghitung panjang rusuk tempat kapur tulis 

berbentuk kubus, maka digunakan rumus  untuk menghitung 
volum kubus yaitu :       
Vkubus = s3  �  s =√��   
Diperoleh, 
s =√��   
  = √729�   
  = 9. 

4 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi panjang rusuk tempat kapur tulis yang berbentuk kubus 
adalah 9 cm. 

2 

Menggambarkan 
tempat kapur tulis 
yang berbentuk 
kubus beserta 
ukuran panjang 
rusuknya 

Tempat kapur tulis berbentuk kubus dengan panjang rusuk 9 
cm digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 

2 

Menuliskan rumus 
volum total dan 
menggunakannya 
untuk menghitung  
volum total tempat 
kapur tulis yang 
akan dibuat 

d. Tempat kapur tulis yang akan dibuat sebanyak 10 buah,  
maka :                 

Volum total = 10 x Volum tempat kapur tulis 
Diperoleh, 
Volum total = 10 x 729  
                    = 7290  

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi volum total tempat kapur tulis yang akan dibuat adalah   
7290 cm3. 

 
2 

Skor Total 15 
6. Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui : Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran : 
                   panjang = 9 m, lebar = 4 m, dan kedalaman = 2  m. 
Ditanya :  
- Gambar kolam renang tersebut beserta ukurannya. 
- Volum air yang dapat ditampung dalam kolam renang jika diisi 

penuh. 

2 

9 cm 
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Menggambarkan 
kolam renang 
berbentuk balok 
beserta ukurannya 

Jawab :  
Kolam renang berbentuk balok dengan ukuran panjang =  9 m, 
lebar = 4 m, dan kedalaman (tinggi) = 2 m, digambarkan sebagai 
berikut. 
 
 
 

2 

Menuliskan rumus 
yang akan 
digunakan yaitu 
rumus luas volum 
balok 

Untuk menghitung volum air yang dapat ditampung digunakan 
maka akan digunakan rumus untuk menghitung volum balok 
yaitu : 

V balok = p x l x t 
1 

Melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui ke 
dalam rumus untuk 
menghitung  
volum balok 

Diperoleh, 
Volum  balok = p x l x t 

          =  9 x 4 x 2 
          = 9 x 8 
          = 72.  

 
 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi volum air yang dapat ditampung kolam renang jika diisi air 
sampai penuh adalah 72 m3. 

2 

 10 
7 Menuliskan hal-

hal yang diketahui 
dan ditanyakan 
dalam soal 

Diketahui :  
Bak penampungan air berbentuk kubus dengan panjang rusuk      
r = 2 m. 
Bak penampungan akan diperbesar panjang rusuknya 2 kali 
lipat. 
 
 
 
 
  
 
 
Ditanya : Perubahan volum bak penampungan air Firdha 

2 

9 m 

2m 

4 m 

Panjang rusuk 

Diperbesar 2 kali 

2 m 
4 m 
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Menuliskan rumus 
volum kubus dan 
menggunakannya 
dengan melakukan 
substitusi bilangan 
yang diketahui 
untuk menghitung 
volum bak 
penampungan 
sebelum dan 
setelah diperbesar 

Jawab :  
Misalkan : 
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum       
diperbesar = V1 

Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah       
diperbesar = V2 

Diperoleh, 
V1  = s x s x s 
      = 2 x 2 x 2 
      = 8  
Volum bak penampungan berbentuk kubus sebelum diperbesar 
adalah 8 m3. 

4 

V2  = s x s x s 
      = 4 x 4 x 4 
      = 64  
Volum bak penampungan berbentuk kubus setelah diperbesar 
adalah 64 m3. 

4 

Menghitung 
perubahan volum 
kubus   

Perubahan volum =  V2 – V1 
 = 64 – 8 
 = 56 

3 

Menuliskan 
kesimpulan dari 
penyelesaian soal 

Jadi perubahan volum bak penampungan air milik Firdha adalah 
56 m3. 

2 

Skor Total 15 
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NO 
KODE  

PESERTA 
DIDIK 

NAMA  
PESERTA DIDIK NILAI KETERANGAN 

1 E-01 Andrie Yuliana 79  Tuntas 
2 E-02 Aulia Isnani 68  Tuntas 
3 E-03 Bangun Budi Setiono 83  Tuntas 
4 E-04 Dwi Nurcahyo 79  Tuntas 
5 E-05 Dwi Yuliawinanti 67  Tuntas 
6 E-06 Fajar Wahyudin 59  Tidak Tuntas 
7 E-07 Febri Andrian Saputra 80  Tuntas 
8 E-08 Ferdi Diansyah 68  Tuntas 
9 E-09 Hayat Heri Safrian 82  Tuntas 

10 E-10 Hendri Setiawan 80  Tuntas 
11 E-11 Ira Susanti 80  Tuntas 
12 E-12 Khusniati Fajrin 75  Tuntas 
13 E-13 Mutia Safi 80  Tuntas 
14 E-14 Mutoharoh 71  Tuntas 
15 E-15 Nita Purwanti 68  Tuntas 
16 E-16 Nova Trinugra Santana 80  Tuntas 
17 E-17 Novan Pradani 86  Tuntas 
18 E-18 Novandi Tian Rahmanto 88  Tuntas 
19 E-19 Olga Putri Renjani 65  Tuntas 
20 E-20 Rian Andika Nugroho 64  Tidak Tuntas 
21 E-21 Riska Diana 68  Tuntas 
22 E-22 Robiarso 79  Tuntas 
23 E-23 Sinta Mustika Patma  Dewi 81  Tuntas 
24 E-24 Siswo Yulianto 85  Tuntas 
25 E-25 Syaifudin Ansor 72  Tuntas 
26 E-26 Teta Fitria 82  Tuntas 
27 E-27 Wardatul Azizah 68  Tuntas 
28 E-28 Wiki Hermawan 70  Tuntas 
29 E-29 Windi Aolania 80  Tuntas 
30 E-30 Yunita Linfauziyah 81  Tuntas 

 
 

 

Kelas Eksperimen (VIII A) 

HASIL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 
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NO 
KODE  

PESERTA 
DIDIK 

NAMA  
PESERTA DIDIK NILAI KETERANGAN 

1 K-01 Endah Amalia 76  Tuntas 
2 K-02 Fitria Ningsih 89  Tuntas 
3 K-03 Hani Wahyuni 72  Tuntas 
4 K-04 Irwang Santoso 66  Tuntas 
5 K-05 Lisa Rizki Sari 81  Tuntas 
6 K-06 Ma'rifatul Maulidiyah 89  Tuntas 
7 K-07 Nur Afis 72  Tuntas 
8 K-08 Nurul Tri Hayati 81  Tuntas 
9 K-09 Putri Pancarani 62  Tidak Tuntas 

10 K-10 Riyanto 68  Tuntas 
11 K-11 Rizal Khoerul 65  Tuntas 
12 K-12 Rian Dwi Febrianto 67  Tuntas 
13 K- 13 Riski Syah Putra 67  Tuntas 
14 K-14 Reska Saskila 65  Tuntas 
15 K-15 Raka Adi Pratama 61  Tidak Tuntas 
16 K-16 Rudianto 60  Tidak Tuntas 
17 K-17 Sugeng Riyanto 66  Tuntas 
18 K-18 Sefi Nuraini 74  Tuntas 
19 K-19 Siti Latifah 86  Tuntas 
20 K-20 Trimanto 70  Tuntas 
21 K-21 Toni Junianto 68  Tuntas 
22 K-22 Trio Prasongko 64 Tidak Tuntas 
23 K-23 Tuti Ambarwati 89  Tuntas 
24 K-24 Umi Khoirun Nisa 87  Tuntas 
25 K-25 Ulfah Nur Safitri 65  Tuntas 
26 K-26 Uswatun Khasanah 66  Tuntas 
27 K-27 Wildan Junaifi 67  Tuntas 
28 K-28 Wahyuni 60  Tidak Tuntas 
29 K-29 Yuliani 66  Tuntas 
30 K-30 Yurima 70  Tuntas 
31 K-31 Yuliati 60     Tidak Tuntas 
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LEMBAR PENGAMATAN PENGELOLAAN KELAS UNTUK GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 
Sekolah    : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
Pertemuan ke-  :  
 

Petunjuk :  Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (     ) pada kolom    
berikut ! 

Skor  1 : Kurang Baik             3 : Baik  
         2 : Cukup Baik  4 : Sangat Baik 

No. Aspek yang diamati 
Dilakukan Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 

I Pendahuluan 
1. Membantu peserta didik agar 

siap mengikuti proses 
pembelajaran 

2. Memotivasi peserta didik agar 
semangat mengikuti proses 
pembelajaran selanjutnya 

3. Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari 

4. Menyampaikan standar  
kompetensi, kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, indikator, 
dan model pembelajaran yang 
digunakan 

5. Menjelaskan uraian kegiatan 
yang akan dilaksanakan 

      

II Kegiatan Inti 
1. Membimbing peserta didik 

menemukan konsep/menyajikan 
materi sesuai Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2. Memberi latihan soal termasuk 
cara menyelesaikan soal uraian 

3. Mengorganisir peserta didik 
untuk membentuk kelompok-
kelompok belajar 

4. Mempersiapkan soal yang akan 
diselesaikan dan 
membagikannya kepada setiap 
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kelompok yang telah terbentuk 
5. Mengkondisikan agar dalam 

setiap kelompok terjadi 
serangkaian kegiatan yang 
spesifik seperti pada kegiatan 
pokok dalam CIRC. 

6. Berkeliling mengawasi kerja 
kelompok dan jika diperlukan 
guru dapat memberi bantuan 
kepada kelompok secara 
proporsional 

7. Meminta kepada perwakilan 
kelompok untuk menyajikan 
hasil kerja kelompoknya di 
depan kelas dan guru bertindak 
sebagai narasumber atau 
fasilitator jika diperlukan 

8. Memberikan penguatan atas hasil 
diskusi yang telah disajikan 
peserta didik baik secara tertulis 
maupun lisan 

9. Memberikan tugas atau soal 
secara individual kepada peserta 
didik 

10. Membubarkan kelompok yang 
dibentuk dan peserta didik 
kembali ke tempat duduk 
masing-masing 

11. Mengulang secara klasikal 
tentang materi yang telah 
dipelajari menjelang akhir 
waktu pembelajara 

III Penutup 
1.Membimbing peserta didik 

menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

2.Melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan 

3.Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 

4.Memberikan tugas atau PR 
sebagai persiapan menuju 
pertemuan berikutnya 
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Persentase pengelolaan pembelajaran  : p = ���� �����
��

 � 100 % 

            = ............................. 

            = ............................. 

 
Keterangan skala penilaian (contreng yang sesuai) : 
Sangat baik : 81,25%  ≤ p ≤ 100   
Baik  : 62,5%  ≤  p < 81,25%  
Cukup baik : 43,75%  ≤  p < 62,5%  
Kurang baik : 25% ≤ p < 43,75%  
 
 

       Sokaraja,   April 2011 
       Observer, 
 

       

       Tia Rani Agustin, S.Pd 
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No. Aspek yang diamati 
Pertemuan ke- 

1 2 3 4 
I Pendahuluan 

6. Membantu peserta didik agar 
siap mengikuti proses 
pembelajaran 

2 2 3 3 

7. Memotivasi peserta didik agar 
semangat mengikuti proses 
pembelajaran selanjutnya 

- 2 3 3 

8. Mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang mengaitkan 
pengetahuan sebelumnya dengan 
materi yang akan dipelajari 

3 3 3 2 

9. Menyampaikan standar  
kompetensi, kompetensi dasar, 
tujuan pembelajaran, indikator, 
dan model pembelajaran yang 
digunakan 

3 3 4 3 

10. Menjelaskan uraian 
kegiatan yang akan dilaksanakan 

- 2 3 4 

II Kegiatan Inti 
12. Membimbing peserta didik 

menemukan konsep/menyajikan 
materi sesuai Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3 2 3 4 

13. Memberi latihan soal 
termasuk cara menyelesaikan 
soal uraian 

3 3 3 3 

14. Mengorganisir peserta didik 
untuk membentuk kelompok-
kelompok belajar 

3 3 2 3 

15. Mempersiapkan soal yang 
akan diselesaikan dan 
membagikannya kepada setiap 
kelompok yang telah terbentuk 

3 3 2 3 

16. Mengkondisikan agar 
dalam setiap kelompok terjadi 
serangkaian kegiatan yang 
spesifik seperti pada kegiatan 
pokok dalam CIRC. 

3 3 3 4 

REKAPITULASI OBSERVASI PENGELOLAAN PEMBELAJARAN OLEH  GURU 

KELAS EKSPERIMEN 
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17. Berkeliling mengawasi 
kerja kelompok dan jika 
diperlukan guru dapat memberi 
bantuan kepada kelompok secara 
proporsional 

3 4 2 3 

18. Meminta kepada 
perwakilan kelompok untuk 
menyajikan hasil kerja 
kelompoknya di depan kelas dan 
guru bertindak sebagai 
narasumber atau fasilitator jika 
diperlukan 

2 3 3 3 

19. Memberikan penguatan atas 
hasil diskusi yang telah disajikan 
peserta didik baik secara tertulis 
maupun lisan 

4 4 4 4 

20. Memberikan tugas atau soal 
secara individual kepada peserta 
didik 

3 3 3 3 

21. Membubarkan kelompok yang 
dibentuk dan peserta didik 
kembali ke tempat duduk 
masing-masing 

3 3 3 3 

22. Mengulang secara klasikal 
tentang materi yang telah 
dipelajari menjelang akhir 
waktu pembelajaran 

3 - 3 4 

III Penutup 
5.Membimbing peserta didik 

menyimpulkan materi yang telah 
dipelajari 

3 2 2 4 

6.Melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan 

3 3 3 3 

7.Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran 

3 3 3 4 

8. Memberikan tugas atau PR 
sebagai persiapan menuju 
pertemuan berikutnya 

3 3 3 3 

Persentase Pengelolaan  61,25% 67,50% 72,50% 81,25% 
Rata-Rata Persentase  70,62% 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS PESERTA DIDIK  
ASPEK KEMAMPUAN KOMUNIKASI LISAN KELAS EKSPERIMEN 

 
Sekolah    : SMP Muhammadiyah Sokaraja 
Materi Pokok  : Kubus dan Balok 
Pertemuan ke-  :  

 
Pedoman Penskoran : 

Skor Keterangan 
1 0% ≤ x < 25% 
2 25% ≤ x < 50% 
3 50% ≤ x < 75% 
4 75% ≤ x <100% 

dengan  x � ��������� ������� ����� ���� � �������� ���������
��������� ���� � ���� �����

 � 100% 
Petunjuk :   
Berilah penilaian dengan memberikan tanda cek (     ) pada kolom yang sesuai dengan 
pengamatan Anda! 

No. Aktivitas yang diamati 
Muncul Skor 

Ya Tidak 1 2 3 4 
1. Mengemukakan gagasan, ide, dan 

relasi matematika dengan benda 
nyata, gambar geometris, atau 
media lain untuk memperjelas 
keadaan atau masalah 

      

2. Memberi tanggapan (pendapat 
lisan) terhadap suatu pertanyaan 
yang diajukan guru atau peserta 
didik lain 

      

3. Mengajukan dan menjelaskan 
pertanyaan tentang materi yang 
belum dapat dimengerti 

      

4. Menyampaikan fakta atau 
informasi yang diberikan (apa yang 
diketahui, apa yang ditanyakan 
atau dibuktikan) dalam pemecahan 
suatu masalah 

      

5. Mendengarkan dan memperhatikan 
dengan seksama ketika proses 
pembelajaran matematika sedang 
berlangsung 
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Persentase keaktifan peserta didik dalam aktivitas komunikasi matematika lisan :  

p = ���� �����
��

 � 100 %  

   = .............................. 

 

Keterangan skala penilaian untuk menentukan kriteria kemampuan komunikasi lisan 
(contreng yang sesuai) : 
Sangat aktif : 81,25%  ≤ p ≤ 100   
Aktif  : 62,5%  ≤  p < 81,25%  
Kurang aktif : 43,75%  ≤  p < 62,5%  
Tidak aktif : 25% ≤ p < 43,75%  
 
       

       Sokaraja,   April 2011 
       Observer, 
 
       

       Tia Rani Agustin, S.Pd 

 

 

6. Menjelaskan alasan dan simpulan 
dari pemecahan masalah 
matematika yang telah dibahas 
dengan menggunakan kalimat 
sendiri 
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REKAPITULASI OBSERVASI AKTIVITAS PESERTA DIDIK 

ASPEK KOMUNIKASI MATEMATIKA LISAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

No. Aktivitas yang diamati Pertemuan ke- 
1 2 3 4 

1. Mengemukakan gagasan, ide, dan relasi 
matematika dengan benda nyata, gambar 
geometris, atau media lain untuk memperjelas 
keadaan atau masalah 

2 3 3 4 

2. Memberi tanggapan (pendapat lisan) terhadap 
suatu pertanyaan yang diajukan guru atau 
peserta didik lain 

2 1 2 2 

3. Mengajukan dan menjelaskan pertanyaan 
tentang materi yang belum dapat dimengerti 

1 2 2 3 

4. Menyampaikan fakta atau informasi yang 
diberikan (apa yang diketahui, apa yang 
ditanyakan atau dibuktikan) dalam pemecahan 
suatu masalah 

3 2 3 4 

5. Mendengarkan dan memperhatikan dengan 
seksama ketika proses pembelajaran 
matematika sedang berlangsung 

4 4 3 4 

6. Menjelaskan alasan dan simpulan dari 
pemecahan masalah matematika yang telah 
dibahas dengan menggunakan kalimat sendiri 

3 4 4 3 

Persentase keaktifan peserta didik 58,33% 66,67% 70,83% 83,33% 

Rata-rata persentase 69,79% 

Kriteria keaktifan aktivitas peserta didik Aktif 
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UJI NORMALITAS DATA HASIL TES 

 1.  Uji Normalitas Data Hasil Tes Kelas Eksperimen  

 
Hipotesis 

 
Ho   : Data berdistribusi normal 
Ha   : Data tidak berdistribusi normal 
Rumus yang digunakan : 
 

 
 

 
Kriteria yang digunakan 

 
Ho diterima jika χ2 hitung < χ2 

tabel 

 
Pengujian hipotesis 

 

Nilai maksimal  
= 88 Panjang kelas        = 5 

 

Nilai minimal     
= 59 Rata-rata              = 75,60 

 
Rentang            = 29 s                           = 7,537 

 
Banyak kelas    = 6 n                          = 30 

 
Banyak 
Kelas 

Batas 
Kela

s  

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

Ei 
59-63 58,5 -2,27 0,4884 0,0426 1,276662 1 0,0600 
64-68 63,5 -1,61 0,4458 0,1189 3,566589 8 5,5109 

 
69-73 68,5 -0,94 0,3269 0,2172 6,515469 3 1,8968 

 
74-78 73,5 -0,28 0,1097 -0,0401 -1,20191 1 

-
4,0339 

 
79-83 78,5 0,38 0,1498 0,5025 15,07605 14 0,0768 

 
84-88 83,5 1,05 0,3527 0,1038 3,113639 3 0,0041 

 
88,5 1,71 0,4565 

          χ2     =     3,515 

 
Untuk α = 5 % dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh  χ2 tabel     sebesar 7,815 

  

 

Karena χ2 hitung berada pada daerah penerimaan Ho maka data tersebut berdistribusi  
normal 
 
 
 
 
 
 
 

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
Eo

1

2
2 )(

χ
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2.  Uji Normalitas Data Hasil Tes Kelas Kontrol  

Hipotesis yang diujikan  

 
Ho   : Data berdistribusi normal 

 
Ha   : Data tidak berdistribusi normal 

 
Rumus yang digunakan : 

 

 

 

 Kriteria yang digunakan 

 
Ho diterima jika χ2 hitung < χ2 

tabel 
Pengujian hipotesis 
Nilai maksimal = 89 Panjang kelas        = 5 
Nilai minimal   = 60 Rata-rata              = 70,94 
Rentang          = 29 s                           = 9,234 
Banyak kelas    = 6 n                          = 31 

Banyak 
Kelas 

Batas 
Kela

s  

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z 
Ei Oi 

(Oi-Ei)² 

 
Ei 

 
60-64 59,5 -1,24 0,3922 0,1351 4,054217 6 0,9339 
65-69 64,5 -0,70 0,2571 0,1953 5,859378 12 6,4354 
70-74 69,5 -0,16 0,0618 -0,0885 -2,65477 5 -22,0718 
75-79 74,5 0,39 0,1503 -0,1729 -5,18727 1 -7,3801 
80-84 79,5 0,93 0,3232 0,7523 22,56773 2 18,7450 
85-89 84,5 1,47 0,4291 0,0487 1,461771 5 8,5643 

 
89,5 2,01 0,4778 

 
          χ2     =      5,227 

 

Untuk α = 5 % dengan dk = 6 - 3 = 3   diperoleh  χ2  tabel 
sebesar 7,815. 

 

Karena χ2 hitung berada pada daerah penerimaan Ho maka data tersebut berdistribusi 
normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑
=

−
=

k
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UJI HOMOGENITAS DATA HASIL TES ANTARA  
KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

Hipotesis yang diujikan : 

Ho : σ1
2 = σ2

2  (Kedua varians sama) 
Ha :   σ1

2 ≠ σ2
2 (Kedua varians tidak sama) 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: 
 

 

 
Ho diterima apabila Fhitung < F    (nb-1);(nk-1) 
 

Dari data diperoleh: 

Sumber Variasi Eksperimen Kontrol 
Jumlah 2268 2199 

n 30 31 
 
 75,60 70,94 

Varians (s2) 56,80 85,26 
Standar deviasi (s) 7,54 9,23 

Berdasarkan rumus di atas diperoleh: 

              Fhitung = 85,26 = 1,50 
 56,80 

Pada α = 5% dengan: 
     dk pembilang = nb - 1 = 30 - 1 = 29 
     dk penyebut = nk -1 = 31 - 1 = 30 
F tabel              = 2,08 
Karena F hitung < F tabel , dapat disimpulkan varians data akhir kedua kelas  
mempunyai varians yang sama (homogen). 

 

x

α
2
1
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UJI PROPORSI SATU PIHAK (UJI HIPOTESIS I) 

DATA HASIL TES KOMUNIKASI MATEMATIKA  

KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Hipotesis  

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

Ho:  � � 0,79 :  Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas  

eksperimen yang memenuhi nilai ≥65 kurang dari kriteria 

ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan (dalam hal ini 80%) 

Ha : � � 0,79 : Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas  

eksperimen  yang memenuhi nilai ≥65 lebih dari atau sama 

dengan kriteria ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan 

(dalam hal ini 80%) 

2. Kriteria pengujian  

Rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

������� �
�
� � ��

���
�1 � ���

�

 

Kriteria pengujian : 

Ho ditolak  jika zhitung � ���,����, dengan  taraf signifikansi 5% diperoleh dari 

daftar distribusi normal baku dengan peluang �0,5 � ��   

3. Perhitungan  

x 28 
n 30 

�� 0,79 
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������� �
�
� � ��

���
�1 � ���

�

 

            �
28
30 � 0,79

�0,79 �1 � 0,79�
30

 

            � 1,93 

Diperoleh nilai ������� sebesar 1,93. 

Dengan taraf signifikansi 5% dan peluang (0,5-α) diperoleh ��,�� sebesar 1,64. 

Karena ������� > ��,�� maka Ho ditolak.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta 

didik kelas eksperimen yang memenuhi nilai ketuntasan minimum sebesar 65 

lebih dari atau sama dengan kriteria ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan 

sebesar 80%. 
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UJI PROPORSI SATU PIHAK 

DATA HASIL TES KOMUNIKASI MATEMATIKA  

KELAS KONTROL 

 

1. Hipotesis  

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

Ho:  � � 0,79 :  Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas  

kontrol yang memenuhi nilai ≥65 kurang dari kriteria ketuntasan 

minimum klasikal yang ditentukan (dalam hal ini 80%) 

Ha : � � 0,79 : Proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta didik kelas  

kontrol  yang memenuhi nilai ≥65 lebih dari atau sama dengan 

kriteria ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan (dalam hal 

ini 80%) 

2. Kriteria pengujian  

Rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

������� �
�
� � ��

���
�1 � ���

�

 

Kriteria pengujian : 

Ho ditolak  jika zhitung � ���,����, dengan  taraf signifikansi 5% diperoleh dari 

daftar distribusi normal baku dengan peluang �0,5 � ��   

3. Perhitungan  

x 25 
n 31 

�� 0,79 
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������� �
�
� � ��

���
�1 � ���

�

 

            �
25
31 � 0,79

�0,79 �1 � 0,79�
31

 

            � 1,76 

Diperoleh nilai ������� sebesar 1,76. 

Dengan taraf signifikansi 5% dan peluang (0,5-α) diperoleh ��,�� sebesar 1,64. 

Karena ������� > ��,�� maka Ho ditolak.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi hasil tes komunikasi matematika peserta 

didik kelas kontrol yang memenuhi nilai ketuntasan minimum sebesar 65 lebih 

dari atau sama dengan kriteria ketuntasan minimum klasikal yang ditentukan 

sebesar 80%. 
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UJI HIPOTESIS II (UJI KESAMAAN DUA PROPORSI SATU PIHAK) 

DATA HASIL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA 

KELAS KONTROL DAN EKSPERIMEN 

 

1. Hipotesis  

Hipotesis yang diujikan adalah sebagai berikut. 

Ho : �� � �� �  proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika 

≥65 yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

CIRC  kurang dari atau sama dengan  proporsi peserta didik 

dengan nilai tes komunikasi matematika ≥65 yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 

Ha : �� � �� :   proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika   

≥65 yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

CIRC lebih dari proporsi peserta didik dengan nilai tes 

komunikasi matematika ≥65 yang memperoleh pembelajaran 

dengan model pembelajaran konvensional. 

2. Kriteria pengujian  

Rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

������� �
���

��
�� ���

��
�

�����1
��

�� �1
��

��
 

dengan  

� �
�� � ��

�� � ��
 

q = 1- p 
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Kriteria pengujian :  

Ho ditolak jika zhitung � ���,����, dengan dengan  taraf signifikansi 5% diperoleh 

dari daftar distribusi normal baku dengan peluang  �0,5 � �� 

3. Perhitungan  

�� 28 
�� 30 
�� 
�� 

25 
31 

 
� � �����

�����
� �����

�����
� 0,87  

 
q = 1- p = 1-0,87 = 0,13 

������� �
���

��
�� ���

��
�

�����1
��

�� �1
��

��
 

              �
�28

30�� �25
31�

��0,87��0,13���1
30�� �1

31��
 

              � 1,71 

Diperoleh nilai ������� sebesar 1,71. 

Dengan taraf signifikansi 5% dan peluang (0,5-α) diperoleh ��,�� sebesar 1,64. 

Karena ������� >  ��,�� maka Ho ditolak.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi 

matematika ≥65 yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran 

CIRC lebih dari proporsi peserta didik dengan nilai tes komunikasi matematika 

≥65 yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 
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