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ABSTRAK 
 

Musyahadah, Erni. 2011. Keefektifan Penerapan Metode Guided Discovery   
Berbantuan   Lembar   Kegiatan   Peserta  Didik  (LKPD)  dan  Kartu Soal 
terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas VIII SMP pada 
Materi Pokok Lingkaran. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Dra. 
Kristina Wijayanti, M.S., Pembimbing Pendamping: Dr. Iwan Junaedi, M.Pd. 
 
Kata kunci: metode pembelajaran Guided Discovery, LKPD, kartu soal, 
kemampuan komunikasi matematis. 
 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mempelajari 
matematika adalah kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan ini dapat 
dikuasai dengan baik jika  terjadi pembelajaran yang bermakna dan melibatkan 
keaktifan peserta didik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik 
melalui metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan LKPD dan metode 
pembelajaran Guided Discovery berbantuan kartu soal pada materi pokok 
lingkaran kelas VIII SMP tahun pelajaran 2010/2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik kelas VIII SMP 
Negeri 2 Sulang tahun pelajaran 2010/2011. Pemilihan sampel dalam penelitian 
ini dilakukan dengan teknik random sampling dan terpilih secara acak peserta 
didik kelas VIIID sebagai kelas eksperimen 1 yang diberi metode Guided 
Discovery berbantuan LKPD, peserta didik kelas VIIIF sebagai kelas eksperimen 
2 yang diberi metode Guided Discovery berbantuan kartu soal dan peserta didik 
kelas VIIIB sebagai kelas kontrol. Data hasil penelitian diperoleh dengan metode 
tes yang kemudian dianalisis dengan menggunakan uji proporsi dan uji ANAVA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) berdasarkan hasil uji proporsi 
diperoleh bahwa proporsi peserta didik kelas eksperimen 1 dan peserta didik kelas 
eksperimen 2 yang mendapatkan nilai tes komunikasi matematis lebih dari atau 
sama dengan 65 lebih dari 75%, (2) rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi 

matematis dengan uji ANAVA diperoleh tabelhitung FF  10,389,8  sehingga Ho 

ditolak dan berarti terdapat perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi 
matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1, peserta didik kelas eksperimen 
2 dan peserta didik kelas kontrol. Berdasarkan hasil uji lanjut Scheeffe didapatkan 
hasil bahwa perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis 
peserta didik kelas eksperimen 1 dan peserta didik kelas eksperimen 2 tidak 
signifikan. Akan tetapi rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis 
peserta didik kelas eksperimen 1 dan peserta didik kelas eksperimen 2 berbeda 
signifikan dengan peserta didik kelas kontrol, yaitu rata-rata hasil tes kemampuan 
komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen 1 dan peserta didik kelas 
eksperimen 2 lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis 
peserta didik  kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran agar dalam 
menerapkan metode Guided Discovery berbantuan LKPD dan metode Guided 
Discovery berbantuan kartu soal guru dapat mengelola waktu dan pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
Guru diharapkan dapat mengembangkan media pembelajaran lain yang sesuai 
dengan penerapan metode Guided Discovery sehingga media yang digunakan 
tidak hanya CD pembelajaran, LKPD dan kartu soal. Selain itu perlu dilakukan 
perbaikan CD pembelajaran, LKPD, dan kartu soal yang digunakan dalam 
penelitian ini agar didapatkan hasil yang lebih baik dari hasil penelitian ini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi suatu bangsa 

karena bangsa yang maju adalah bangsa yang maju pendidikannya. Sebagai 

negara berkembang, Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat menduduki tempat yang sama dengan 

bangsa-bangsa lain yang telah maju. Salah satu upaya yang dilakukan bangsa 

Indonesia untuk mengejar ketertinggalan tersebut antara lain dengan memperbaiki 

kualitas pendidikan melalui perbaikan kurikulum secara berkala dan peningkatan 

kualitas dalam pembelajaran. 

Sejalan dengan hal itu, matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di sekolah dasar dan menengah mempunyai peran penting dalam 

mewujudkan terciptanya pendidikan yang berkualitas. Menurut Sujono (1988), 

matematika merupakan landasan bagi seluruh sistem kehidupan. Matematika 

dapat memberi bantuan besar dalam mempelajari ilmu pengetahuan lain. 

Matematika juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan kebiasaan 

bernalar. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah harus dilaksanakan 

dengan maksimal sehingga dapat mengantarkan peserta didik menjadi generasi 

yang berkualitas. 



 

 

 

Pembelajaran matematika mengharuskan peserta didik untuk mempelajari 

matematika melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan yang dialami sebelumnya. Untuk mewujudkan hal 

tersebut dirumuskan 5 tujuan umum pembelajaran matematika yaitu (1) belajar 

untuk berkomunikasi matematis (mathematical communication), (2) belajar untuk 

bernalar (mathematical reasoning), (3) belajar untuk memecahkan masalah 

(mathematical problem solving), (4) belajar untuk mengaitkan ide (mathematical 

connection), dan (5) pembentukan sikap positif terhadap matematika. Kelima hal 

itu disebut dengan daya matematika (Liawati, 2008: 2). Sedangkan menurut Ebbut 

& Straker dalam Depdiknas (2007), untuk semua jenjang pendidikan, materi 

pelajaran matematika meliputi (1) fakta (facts), (2) pengertian (concepts), (3) 

kemampuan komunikasi matematis, (4) kemampuan algoritmik, (5) kemampuan 

menyelesaikan masalah matematika (problem solving) dan (6) kemampuan 

melakukan penyelidikan (investigation). 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi matematis tidak dapat 

dipisahkan dari pembelajaran matematika. Materi matematika dapat dipahami 

dengan baik apabila peserta didik dapat mengkomunikasikan gagasan dengan 

tepat. Kemampuan tersebut juga dibutuhkan peserta didik dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,  guru 

matematika diharuskan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik melalui berbagai metode, strategi, maupun model pembelajaran 

matematika yang sesuai dengan materi yang dipelajari. 



 

 

 

Salah satu metode yang dapat dilaksanakan dalam pembelajaran 

matematika di sekolah adalah metode Guided Discovery.  Metode pembelajaran 

ini merupakan bagian dari pembelajaran discovery (discovery learning).  Menurut 

Hudoyo (1988: 62), dengan metode discovery learning ini informasi yang 

dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik kemudian 

menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang 

dimiliki.  

Kegiatan pembelajaran dengan metode Guided Discovery diharapkan 

dapat mengasah kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Metode 

pembelajaran ini dapat mengaktifan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

matematika di kelas. Keaktifan ini dapat terjadi jika ada komunikasi yang baik 

selama proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak 

hanya berupa transfer materi secara langsung dari guru kepada peserta didik tetapi 

peserta didik ikut terlibat dalam menemukan sendiri pengetahuan yang dipelajari 

melalui komunikasi timbal balik antara guru dan peserta didik serta antar peserta 

didik. 

Materi pokok lingkaran merupakan salah satu materi pokok mata pelajaran 

matematika kelas VIII SMP pada semester genap. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan salah seorang guru matematika di SMP Negeri 2 Sulang, peserta didik 

kelas VIII di sekolah tersebut masih merasa kesulitan dalam mencerna soal-soal 

bentuk cerita pada materi lingkaran. Akibatnya, peserta didik menjadi kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Hal ini dikarenakan peserta didik belum 



 

 

 

dapat mengkomunikasikan masalah matematika yang ada dalam soal-soal tersebut 

dengan baik. Selain itu, konsep-konsep tentang materi pokok lingkaran juga 

belum dikuasai dengan baik oleh peserta didik karena selama ini peserta didik 

tidak menemukan sendiri konsep-konsep lingkaran tersebut. Konsep-konsep pada 

materi lingkaran diterima dalam bentuk final sehingga menyebabkan peserta didik 

mudah lupa dengan konsep-konsep tersebut. Berikut ini data nilai ulangan materi 

lingkaran peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Sulang tahun pelajaran 

2009/2010. 

Tabel 1.1 Data nilai ulangan materi pokok lingkaran peserta didik kelas VIII  

SMP Negeri 2 Sulang tahun pelajaran 2009/2010 

Kelas VIIIA VIIIB VIIIC VIIID VIIIE VIIIF 

Nilai Tertinggi 88 87 80 81 80 91 

Nilai Terendah 48 50 45 48 33 51 

Rata-rata 62,25 60,50 61,31 60,06 59,88 60,41 

 

Alasan pemilihan metode Guided Discovery dengan CD Pembelajaran dan 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) serta metode  Guided Discovery dengan 

CD Pembelajaran dan kartu soal pada materi pokok Lingkaran dalam penelitian 

ini adalah karena pada materi pokok lingkaran terdapat konsep-konsep yang harus 

ditemukan kembali oleh peserta didik melalui langkah-langkah tertentu. Metode 

Guided Discovery yang menurut Jacobsen et al. (2009: 209) merupakan suatu 

metode pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep dan 

hubungan antar konsep, dapat digunakan untuk menuntun peserta didik dalam 

menemukan kembali konsep-konsep yang ada pada materi pokok lingkaran.  



 

 

 

Langkah-langkah penemuan konsep-konsep lingkaran dengan metode 

Guided Discovery dilakukan dengan memanfaatkan CD pembelajaran interaktif. 

Compact Disk (CD) pembelajaran interaktif tersebut dirancang sedemikian rupa 

sehingga selama pembelajaran peserta didik dapat berkomunikasi secara aktif. 

Penemuan konsep-konsep  yang dipelajari tidak melalui pemberitahuan tetapi 

ditemukan sendiri oleh peserta didik berdasarkan pada pengetahuan yang telah 

dimilikinya.  

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan Kartu Soal yang digunakan 

pada saat diskusi kelompok berfungsi untuk membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal tentang komunikasi matematis pada materi lingkaran. 

Menurut Hidayah & Sugiarto (2006: 8), LKPD merupakan stimulus (bimbingan) 

guru dalam pembelajaran yang disajikan secara tertulis. Oleh karena itu, 

penulisannya perlu memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual, 

khususnya untuk menarik perhatian peserta didik. Sedangkan isi pesan, di 

samping memperhatikan unsur-unsur penulisan media grafis, juga memperhatikan 

hirarki materi (matematika), juga pemilihan pertanyaan-pertanyaan sebagai 

stimulus yang efektif dan efisien. Kartu soal yang berisi soal-soal tentang materi 

lingkaran dapat membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran karena peserta 

didik dapat aktif dan tertarik dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. 

Berdasarkan pada latar belakang itulah, penulis bermaksud untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Keefektifan Penerapan Metode Guided 

Discovery Berbantuan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan Kartu Soal 

terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas VIII SMP pada 

Materi Pokok Lingkaran”. 



 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Apakah penerapan metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) efektif terhadap kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas VIII SMP Materi Pokok Lingkaran? 

(2) Apakah penerapan metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan Kartu 

Soal efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 

VIII SMP Materi Pokok Lingkaran? 

(3) Apakah ada perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik kelas VIII SMP pada materi pokok Lingkaran antara peserta 

didik yang diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan 

LKPD dengan peserta didik yang diberi pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan Kartu Soal? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Untuk mengetahui keefektifan penerapan metode pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) terhadap 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII SMP Materi 

Pokok Lingkaran. 

(2) Untuk mengetahui keefektifan penerapan metode pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan Kartu Soal terhadap kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik kelas VIII SMP Materi Pokok Lingkaran. 



 

 

 

(3) Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas VIII SMP pada materi pokok 

Lingkaran antara peserta didik yang diberi pembelajaran dengan metode 

Guided Discovery berbantuan LKPD dengan peserta didik yang diberi 

pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan Kartu Soal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1.4.1 Bagi Peserta Didik 

(1) Mengasah kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam 

pembelajaran matematika. 

(2) Memperoleh pembelajaran matematika yang efektif, menarik, dan bermakna 

sehingga mudah untuk memahami materi yang dipelajari melalui 

pembelajaran dengan memanfaatkan CD Pembelajaran, LKPD dan kartu soal. 

(3) Menumbuhkan semangat belajar peserta didik. 

1.4.2 Bagi Guru 

(1) Memberikan informasi kepada guru tentang penerapan metode pembelajaran 

Guided Discovery dengan pemberian Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

dan Kartu Soal terhadap kemampuan komunikasi matematis dalam 

pembelajaran matematika. 

(2) Mendorong munculnya inovasi dan kreativitas guru dalam menciptakan dan 

mengembangkan kegiatan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. 

(3) Meningkatkan pengetahuan guru tentang kemampuan komunikasi matematis 

dalam pembelajaran matematika. 



 

 

 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti mendapatkan pengalaman secara 

langsung dalam menerapkan metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan 

LKPD dan Kartu Soal pada pembelajaran materi pokok Lingkaran. 

1.5 Batasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang sama  tentang istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari 

pembaca maka perlu adanya batasan istilah.  Batasan istilah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (Suharso & 

Retnoningsih: 2009). Indikator efektif dalam pembelajaran materi pokok 

Lingkaran dengan metode Guided Discovery berbantuan LKPD yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII SMP 

pada materi pokok Lingkaran dengan penerapan metode pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) secara klasikal 

lebih dari 75% dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut dapat 

mencapai ketuntasan belajar lebih dari atau sama dengan 65 (sesuai dengan 

KKM). 

(2) Rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII 

SMP pada materi pokok Lingkaran dengan penerapan metode pembelajaran 

Guided Discovery berbantuan LKPD lebih dari rata-rata hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas kontrol. 



 

 

 

Sedangkan indikator efektif dalam pembelajaran materi pokok Lingkaran 

dengan metode Guided Discovery berbantuan Kartu Soal yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII SMP 

pada materi pokok Lingkaran dengan penerapan metode pembelajaran 

Guided Discovery berbantuan Kartu Soal secara klasikal lebih dari 75% dari 

jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut dapat mencapai ketuntasan 

belajar lebih dari atau sama dengan 65 (sesuai dengan KKM). 

(2) Rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII 

SMP pada materi pokok Lingkaran dengan penerapan metode pembelajaran 

Guided Discovery berbantuan Kartu Soal lebih dari rata-rata hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas kontrol. 

1.5.2 Metode Pembelajaran Guided Discovery 

Metode pembelajaran Guided Discovery merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

pemahaman melalui berbagai kegiatan. Menurut Mayer, Guided Discovery 

merupakan suatu model pengajaran yang dirancang untuk mengajarkan konsep-

konsep dan hubungan antar konsep (Jacobsen et al.,  2009: 209). Dalam penelitian 

ini, pelaksanaan metode Guided Discovery dalam pembelajaran dipadukan dengan 

LKPD dan Kartu Soal. 

1.5.3 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah lembar kegiatan yang harus dikerjakan peserta didik selama kegiatan 



 

 

 

pembelajaran berlangsung. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) ini berfungsi 

sebagai penuntun peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal pada materi pokok 

lingkaran. 

1.5.4 Kartu Soal 

Kartu soal dalam penelitian ini merupakan kartu yang berisi soal-soal 

tentang materi pokok lingkaran. Kartu soal ini berfungsi untuk membantu 

kegiatan pembelajaran materi pokok lingkaran.  

1.5.5 Kemampuan Komunikasi Matematis  

“Communication is important in clarifying, reinforcing and modifying 

ideas, attitudes and beliefs about mathematics. Communication helps students 

make connections among concrete, pictorial, symbolic, oral, written and mental 

representations of mathematical ideas” (Alberta Education, 2007: 6). 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan komunikasi 

matematis adalah kemampuan untuk menjelaskan; menguatkan dan melengkapkan 

ide, sikap serta keyakinan tentang matematika.  Kemampuan ini dapat membantu 

peserta didik dalam menghubungkan antara bentuk konkret, gambar, simbol, 

tulisan dan gambaran tentang ide-ide matematika. Dengan demikian, ide-ide 

matematis dapat dipahami dengan mudah jika peserta didik mempunyai 

kemampuan komunikasi matematis yang baik.  

1.5.6 Tes Komunikasi Matematis 

Tes komunikasi matematis ini berbentuk tes tertulis, yaitu berupa sejumlah 

soal uraian. Dalam penelitian ini tes komunikasi matematis dibatasi pada 

communication with mathematics.   



 

 

 

Menurut Brenner (1998: 155), communication with mathematics 

mencakup dua hal sebagai berikut. 

(1) Problem Solving Tool 

Indikator Problem Solving Tool adalah sebagai berikut. 

(a) Investigation 

Peserta didik dapat melakukan kegiatan investigasi atau penyelidikan 

untuk menyelesaikan masalah. 

(i) Peserta didik dapat melakukan investigasi tentang apa yang diketahui 

dalam soal untuk menyelesaikan masalah. 

(ii) Peserta didik dapat melakukan investigasi tentang apa yang 

ditanyakan dalam soal untuk menyelesaikan masalah. 

(iii) Peserta didik dapat melakukan investigasi tentang konsep-konsep apa 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

(b) Basis for meaningful action 

Peserta didik dapat menggunakan konsep-konsep matematika dengan 

langkah-langkah berarti untuk menyelesaikan masalah. 

(2) Alternative Solutions 

Indikator Alternative Solutions adalah sebagai berikut. 

(a) Interpretation of arguments using mathematics 

Peserta didik dapat menafsirkan pendapatnya dengan konsep-konsep 

matematika untuk menyelesaikan masalah matematika 

(b) Utilization of mathematical problem-solving in conjunction with other 

forms of analysis 

Peserta didik dapat menggunakan penyelesaian masalah matematika yang 

berhubungan dengan analisis bentuk lain untuk menyelesaikan masalah 

matematika yang lainnya. 



 

 

 

1.5.7 Materi Pokok Lingkaran 

Materi pokok lingkaran merupakan salah satu materi pokok yang dipelajari 

di kelas VIII SMP semester genap. Sub materi pokok lingkaran yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, dan luas 

lingkaran.   

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, 

bagian akhir. 

1.6.1 Bagian Awal  

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian Inti 

Bagian inti skripsi terdiri dari 5 bab yang meliputi: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan istilah, dan  sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini meliputi  teori belajar, pembelajaran 

matematika, metode pembelajaran guided discovery, media 

pembelajaran, compact disk (cd) pembelajaran interaktif, Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD), kartu soal, kemampuan komunikasi 

matematis, materi pokok lingkaran, implementasi metode pembelajaran 



 

 

 

guided discovery berbantuan LKPD dan kartu soal pada materi pokok 

lingkaran, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Berisi populasi dan sampel, variabel penelitian, prosedur penelitian, 

metode pengumpulan data, analisis uji coba instrumen, analisis data 

tahap awal, dan analisis data tahap akhir. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-

saran yang diberi peneliti berdasarkan simpulan. 

1.6.3 Bagian Akhir  

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

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Belajar 

2.1.1.1  Teori Jerome Brunner 

Dasar pemikiran teori Brunner terletak pada pentingnya struktur untuk 

mentransfer prinsip-prinsip dan sikap umum atau konsep umum yang merupakan 

dasar untuk mengenal permasalahan lain sebagai masalah khusus yang 

berhubungan dengan prinsip umum yang telah dikuasai (Mulyati, 2005:52). 

Brunner memandang bahwa manusia sebagai pemroses, pemikir dan pencipta 

informasi. Belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan manusia 

untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada dirinya.  

Ada tiga proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu  proses perolehan 

informasi baru, proses mentransformasikan informasi yang diterima dan menguji 

relevansi dan ketepatan pengetahuan. Perolehan informasi baru dapat terjadi 

melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang 

diajarkan atau mendengarkan audiovisual yang lain. Informasi ini merupakan 

penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah dimiliki. Sedangkan proses 

transformasi pengetahuan merupakan suatu proses tentang cara memperlakukan 

pengetahuan yang sudah diterima agar sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang 

diterima dianalisis, diproses atau diubah menjadi konsep yang lebih abstrak agar 

dapat dimanfaatkan.  



 

 

 

Pada dasarnya, ciri utama dari teori belajar menurut Brunner (dalam 

Hudoyo, 1988: 57) meliputi tiga tahap yang diuraikan sebagai berikut.  

(1) Tahap Enaktif  

Pada tahap ini anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi objek. Anak 

belajar suatu pengetahuan secara aktif dengan benda-benda konkret atau 

menggunakan situasi yang nyata. Pada tahap ini anak tidak menggunakan 

imajinasinya atau kata-kata. Anak akan memahami sesuatu dari berbuat atau 

melakukan sesuatu. 

Dalam penelitian ini, contoh tahap enaktif terjadi pada saat peserta didik 

menyebutkan benda-benda nyata di lingkungan sekitar yang berbentuk 

lingkaran melalui CD Pembelajaran (lihat Lampiran 13 slide 4)  untuk 

menanamkan konsep-konsep lingkaran.  

(2) Tahap Ikonik  

Pada tahap ikonik, kegiatan dilakukan berdasarkan pikiran internal dimana 

pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar atau grafik yang 

merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi. Anak tidak 

langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan pada tahap enaktif. 

Tahap ikonik merupakan suatu tahap pembelajaran tentang suatu pengetahuan 

yang direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual (visual 

imaginery), gambar atau diagram, yang menggambarkan keadaan konkret 

pada tahap enaktif.  



 

 

 

Dalam penelitian ini, contoh tahap ikonik terjadi pada saat peserta didik dapat 

menyatakan benda-benda konkret yang berkaitan dengan konsep-konsep 

lingkaran dalam bentuk gambar-gambar berbentuk lingkaran dan gambar yang 

menyatakan luas daerah lingkaran melalui CD Pembelajaran (lihat Lampiran 

13 slide 6).  

(3) Tahap Simbolis  

Bahasa adalah pola dasar pada tahap simbolik. Pada tahap ini, anak tidak lagi 

terikat dengan objek-objek seperti pada tahap sebelumnya. Anak sudah 

mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek riil. Oleh 

karena itu, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol 

abstrak (abstract symbols) yang merupakan simbol-simbol sesuai bidang yang 

bersangkutan, baik simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, 

kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, maupun lambang-lambang 

abstrak yang lain. 

Dalam penelitian ini, contoh tahap simbolik terjadi pada saat peserta didik 

sudah dapat menggunakan simbol-simbol matematika untuk menyatakan 

konsep-konsep lingkaran seperti menyatakan simbol-simbol yang menyatakan 

unsur-unsur lingkaran (misalnya busur AB dengan symbol    ̂ ), rumus 

keliling lingkaran dengan simbol “K = π x d” (lihat Lampiran 14 slide 18) dan 

rumus luas lingkaran dengan simbol “L = π x r
2
” (lihat Lampiran 15 slide 7) 

melalui CD Pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. 



 

 

 

Selain mengembangkan teori perkembangan kognitif, Brunner (dalam 

Hudoyo, 1988: 57-58) mengemukakan teorema atau dalil-dalil yang berkaitan 

dengan pengajaran matematika. Teorema atau dalil tersebut adalah sebagai 

berikut. 

(1) Dalil Konstruksi atau Penyusunan (Contruction Theorem)  

Berdasarkan teorema konstruksi, cara terbaik bagi peserta didik untuk 

mempelajari sesuatu prinsip dalam matematika adalah dengan mengkontruksi 

atau melakukan penyusunan konsep atau prinsip tersebut. Melalui proses 

konstruksi ini, peserta didik akan lebih mudah dalam menemukan sendiri 

konsep atau prinsip yang dipelajari sehingga mudah untuk mengingatnya dan 

dapat mengaplikasikan dalam situasi-situasi yang sesuai. Benda-benda 

konkret dapat membantu dalam proses ini. Dengan demikian, peserta didik 

lebih mudah menerapkan ide dalam situasi nyata secara tepat. 

Contoh penerapan dalil konstruksi dalam penelitian ini adalah penggunaan 

gambar benda-benda nyata dalam CD Pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini (lihat Lampiran 13 slide 4). Melalui gambar-gambar benda 

nyata tersebut peserta didik dapat mengkoneksikan pemahamannya tentang 

konsep-konsep lingkaran dengan mudah.  

(2) Dalil Notasi (Notation Theorem)  

Menurut teorema notasi, representasi materi matematika akan lebih mudah 

dipahami oleh peserta didik apabila di dalam representasi itu digunakan 

notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. 

Notasi tersebut diberikan tahap demi tahap mulai dari yang paling sederhana 

sampai yang paling sulit.  



 

 

 

Contoh penerapan dalil notasi dalam penelitian ini adalah pada penotasian 

rumus keliling lingkaran. Melalui CD Pembelajaran yang digunakan dalam 

penelitian ini, rumus keliling lingkaran yang disimpulkan peserta didik 

pertama kali adalah “K = π x d”. Selajutnya peserta didik dapat menuliskan 

rumus keliling lingkaran dengan “K = π x 2 x r”  atau “K = 2 x π x r” (lihat 

Lampiran 14 slide 19)  .   

(3) Dalil Kekontrasan dan Variasi (Contrast and Variation Theorem) 

Teori kekontrasan dan variasi menyatakan bahwa sesuatu konsep  matematika 

akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik apabila konsep itu 

dikontraskan dengan konsep-konsep yang lain, sehingga perbedaan antara 

konsep itu dengan konsep-konsep yang lain menjadi jelas. Selain itu, teorema 

ini juga menyebutkan bahwa pemahaman peserta didik tentang sesuatu 

konsep matematika juga akan menjadi lebih baik apabila konsep itu 

dijelaskan dengan contoh yang bervariasi. Dari berbagai contoh tersebut 

peserta didik akan memahami bahwa sesuatu konsep bisa direpresentasikan 

dengan bebagai contoh yang spesifik. 

Contoh penerapan dalil kekontrasan dan variasi dalam penelitian ini adalah 

peserta didik membedakan gambar-gambar lingkaran dengan gambar-gambar 

yang bukan lingkaran dalam CD Pembelajaran (lihat Lampiran 13 slide 5). 

Selain itu, sebelum mempelajari konsep luas lingkaran, peserta didik dapat 

membedakan gambar-gambar lingkaran dengan gambar-gambar daerah 

lingkaran dalam CD Pembelajaran (lihat Lampiran 13 slide 6). 



 

 

 

(4) Dalil Konektivitas atau Pengaitan (Connectivity Theorem)  

Dalam teorema konektivitas, setiap konsep, prinsip, dan keterampilan dalam 

matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan 

keterampilan-keterampilan yang lain. Hal ini menyebabkan struktur dari setiap 

cabang matematika menjadi jelas. Peserta didik tidak hanya harus memahami 

konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan tersebut tetapi 

juga harus memahami hubungan antara konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan 

keterampilan-keterampilan yang telah dipelajari agar pemahaman peserta 

didik terhadap struktur dan isi matematika menjadi lebih utuh.  

Contoh penerapan dalil konektivitas dalam penelitian ini adalah proses 

penemuan rumus luas lingkaran melalui CD Pembelajaran dengan 

menghubungkan rumus keliling lingkaran. Rumus-rumus luas bangun datar 

jajar genjang, persegi panjang, trapesium, dan segitiga juga digunakan untuk 

menemukan rumus luas lingkaran (lihat Lampiran 15 slide 7-16).  

2.1.1.2 Teori David Ausubel 

Menurut Ausubel  (dalam Hudojo, 2003: 84), bahan pelajaran yang 

dipelajari haruslah bermakna (meaningful), artinya bahan pelajaran itu cocok 

dengan kemampuan peserta didik dan harus relevan dengan struktur kognitif yang 

dimiliki peserta didik. Konsep baru  harus  dikaitkan  dengan  konsep-konsep  

yang sudah ada sehingga konsep-konsep baru dapat terserap dengan baik. 



 

 

 

Menurut Ausubel & Novak (dalam Mulyati, 2005: 79), ada tiga kebaikan 

belajar bermakna, yaitu sebagai berikut: 

(1)  informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat; 

(2)  informasi yang sudah dikelompokkan meningkatkan diferensiasi 

pengelompokan-pengelompokan sehingga memudahkan proses belajar 

berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip; 

(3)  walaupun terjadi lupa pada informasi yang telah  dipelajari, masih ada  

memori yang tersimpan dalam pikiran sehingga mempermudah dalam 

mempelajari hal-hal yang mirip.  

Berdasarkan pandangannya tentang belajar bermakna, Ausuble (dalam 

Mulyati, 2005: 81) mengajukan 4 prinsip pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 

(1) Pengatur awal (advance organizer) 

Pengatur awal atau bahan pengait dapat digunakan guru dalam membantu 

mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. 

Penggunaan pengatur awal dengan tepat dapat meningkatkan pemahaman 

berbagai macam materi, terutama materi dengan struktur yang teratur. 

Contoh penerapan prinsip pembelajaran pengaturan awal dalam penelitian ini 

adalah pemberian appersepsi tentang rumus keliling lingkaran (lihat Lampiran 

15 slide 3), rumus bangun datar jajar genjang (lihat Lampiran 15 slide 5), 

rumus bangun datar persegi panjang (lihat Lampiran 15 slide 8), rumus 

bangun datar trapezium (lihat Lampiran 15 slide 11), serta rumus bangun datar 

segitiga (lihat Lampiran 15 slide 14) untuk menemukan rumus luas lingkaran.  

(2) Diferensiasi progresif 

Dalam proses belajar bermakna perlu ada pengembangan dan kolaborasi 

konsep-konsep. Proses pembelajaran dilaksanakan dari konsep umum ke 

konsep khusus. 



 

 

 

Contoh penerapan prinsip pembelajaran diferensiasi progresif dalam penelitian 

ini adalah pendefinisian lingkaran sebelum peserta didik mengetahui unsur-

unsur apa saja yang ada dalam lingkaran melalui CD pembelajaran (lihat 

Lampiran 13 slide 7). 

(3) Belajar superordinat 

Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami 

pertumbuhan ke arah deferensiasi, terjadi sejak perolehan informasi dan 

diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar 

tersebut akan terus berlangsung hingga ditemukan hal-hal baru.  

Contoh penerapan belajar superordinat dalam penelitian ini adalah proses 

penemuan konsep luas lingkaran oleh peserta didik melalui CD Pembelajaran. 

Peserta didik dapat menemukan rumus luas lingkaran setelah peserta didik 

mengetahui unsur-unsur lingkaran dan rumus keliling lingkaran (lihat 

Lampiran 15 slide 3). Konsep-konsep tersebut sudah dikuasai peserta didik 

sebelum digunakan untuk menemukan konsep rumus luas lingkaran.  

(4) Penyesuaian Integratif 

Penyesuaian integratif ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

kebingungan pada peserta didik pada saat dua atau lebih nama konsep 

digunakan untuk menyatakan konsep yang sama atau bila nama yang sama 

diterapkan pada lebih dari satu konsep. Oleh karena itu, materi pelajaran 

disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki-hierarki 

konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. 



 

 

 

Contoh penerapan prinsip pembelajaran penyesuaian integratif dalam 

penelitian ini adalah bentuk penulisan rumus keliling lingkaran “K = π x d” 

dengan rumus keliling lingkaran yang dituliskan  “K = 2 x π x r” dalam 

penanaman konsep lingkaran melalui CD Pembelajaran (lihat Lampiran 14 

slide 19). Selain itu penulisan rumus    luas  lingkaran   dengan “L = π x r
2”

   

dengan    rumus luas   lingkaran “L = 
 

 
   π x d

2” 
juga harus ditanamkan 

dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan bagi peserta didik. 

2.1.2 Pembelajaran Matematika  

Belajar berarti berusaha, memperoleh kepandaian atau ilmu, membaca, 

berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman 

(Suharso & Retnoningsih, 2009: 20). Belajar merupakan kegiatan bagi setiap 

orang. Pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, kegemaran, dan sikap seseorang 

terbentuk, dimodifikasi, dan berkembang karena proses belajar. Seseorang dapat 

dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses yang 

mengakibatkan suatu perubahan tingkah laku. Namun demikian, tidak semua 

perubahan merupakan hasil belajar.  

Matematika merupakan mata pelajaran yang mendasar karena setiap 

jenjang mengajarkannya. Konsep-konsep dalam matematika menjadi dasar dalam 

mempelajari ilmu-ilmu lain. Menurut Suyitno (2006: 52), ciri-ciri khas 

matematika adalah “memiliki objek kajian yang abstrak”, “mendasarkan diri pada 

kesepakatan-kesepakatan”, “berpola pikir deduktif,” dan “dijiwai oleh kebenaran 

konsistensi.” 



 

 

 

Menurut Gagne (dalam Suyitno, 2006: 52) secara garis besar ada dua 

macam objek yang dipelajari peserta didik dalam matematika, yaitu objek-objek 

langsung (direct objects) dan objek-objek tak langsung (indirect objects). Objek-

objek langsung dari pembelajaran matematika adalah sebagai berikut. 

(1) Fakta-fakta matematika, yakni konveksi-konveksi (kesepakatan) dalam 

matematika yang dimaksudkan untuk memperlancar pembicaraan-

pembicaraan di dalam matematika, seperti lambang yang ada dalam 

matematika. 

(2) Konsep-konsep matematika, yakni suatu ide abstrak yang memungkinkan 

orang untuk mengklasifikasikan apakah sesuatu objek tertentu merupakan 

contoh atau bukan contoh dari ide abstrak tersebut. 

(3) Prinsip-prinsip matematika, adalah pola hubungan fungsional di antara 

konsep-konsep. 

(4) Keterampilan-keterampilan matematika, adalah operasi-operasi dan prosedur-

prosedur dalam matematika, yang masing-masing merupakan suatu proses 

untuk memperoleh sesuatu hasil tertentu. 

Mempelajari matematika tidak bisa lepas dari penelaahan bentuk-bentuk 

atau struktur-struktur yang abstrak. Bentuk dan struktur yang abstrak tersebut 

dapat dipahami dengan tepat jika peserta didik memiliki kemampuan komunikasi 

matematis yang baik. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi dalam 

pembelajaran matematika mempunyai peranan yang sangat penting sehingga guru 

yang merupakan fasilitator dalam pembelajaran harus dapat mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik melalui berbagai metode, 

strategi maupun model pembelajaran.  



 

 

 

2.1.3 Metode Pembelajaran Guided Discovery  

Guided Discovery adalah salah satu metode Discovery learning. Discovery 

learning merupakan salah satu model instruksional kognitif dari Jerome Brunner 

yang sangat berpengaruh. Menurut Brunner, discovery learning sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya 

memberikan hasil yang baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah 

serta pengetahuan yang menyertainya akan menghasilkan pengetahuan yang 

bermakna (Trianto, 2007: 26). 

Guided Discovery merupakan suatu metode pembelajaran yang dirancang 

untuk mengajarkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep (Jacobsen et al., 

2009: 209). Menurut Brunner (dalam Mayer, 2004: 15), “...guided discovery 

methods, in which the student receives problems to solve but the teacher also 

provides hints, direction, coaching, feedback, and/or modeling to keep the student 

on track...” Pendapat Brunner tersebut menyatakan bahwa dalam Guided 

Discovery peserta didik diberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan dan guru 

memberikan petunjuk, arahan, umpan balik serta contoh-contoh untuk 

membimbing peserta didik dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Selama pembelajaran dengan metode Guided Discovery, guru masih perlu 

memberikan susunan (structure) dan bimbingan (guidance) untuk memastikan 

bahwa abstraksi yang sedang dipelajari sudah akurat dan lengkap. Bimbingan 

yang diberikan berupa pertanyaan-pertanyaan pengarah yang dapat diajukan guru 

secara langsung maupun melalui berbagai media seperti Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) dan Compact Disk (CD) pembelajaran yang dibuat secara khusus. 



 

 

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dapat membimbing dan mengarahkan 

peserta didik dalam menemukan konsep yang dipelajari maupun dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Metode pembelajaran ini sering dikacaukan oleh discovery murni yang 

tidak terstruktur (pure, unstructured discovery) dimana peserta didik 

mengidentifikasi pola dan hubungan tanpa bimbingan guru. Waktu yang 

diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode discovery murni ini 

cenderung lebih lama. Tanpa bimbingan guru, peserta didik sering tersesat dan 

kebingungan sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini dikarenakan 

pada umumnya peserta didik membutuhkan pemahaman konsep dasar untuk dapat 

menemukan konsep baru. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berhubungan dengan konsep tersebut, peserta didik harus paham dengan konsep 

yang terkait. 

Dalam Guided Discovery, guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru 

bertindak sebagai petunjuk jalan dan membantu peserta didik agar dapat 

menggunakan ide, konsep dan keterampilan yang sudah mereka pelajari 

sebelumnya untuk menemukan pengetahuan baru. Peserta didik didorong untuk 

berpikir dan menganalisis sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum 

berdasarkan bahan atau data yang disediakan guru. Pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode ini memang memerlukan waktu yang relatif lama, tetapi jika 

dilakukan dengan efektif, metode ini cenderung menghasilkan ingatan dan 

transfer jangka panjang yang lebih baik daripada pembelajaran dengan metode 

ekspositori (Jacobsen et al., 2009: 210). 



 

 

 

Menurut Mayer (2004: 15), “guided discovery is effective because it helps 

students meet two important criteria for active learning—(a) activating or 

constructing appropriate knowledge to be used for making sense of new incoming 

information and (b) integrating new incoming information with an appropriate 

knowledge base.” Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa metode 

Guided Discovery efektif dalam pembelajaran karena memuat dua kriteria penting 

dalam pembelajaran aktif, yaitu  membangun pengetahuan yang tepat untuk 

mempermudah pemahaman tentang informasi baru dan menyempurnakan 

informasi baru dengan dasar pengetahuan yang tepat. Dengan demikian, informasi 

yang diperoleh peserta didik dapat tertaman dengan baik dan benar. Peserta didik 

tidak akan menjadi mudah lupa pada materi yang sudah tertanam dengan baik. 

Tahap-tahap kegiatan pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

menurut Jacobsen et al. (2009: 210) adalah sebagai berikut. 

(1) Tahap Pengenalan dan Review 

Guru memulai pembelajaran dengan media fokus untuk pengenalan dan 

review hasil kerja sebelumnya. 

Komponen pembelajaran : 

(i) menarik perhatian; 

(ii) menghidupkan pengetahuan yang sebelumnya. 

(2) Tahap Terbuka 

Guru memberikan contoh-contoh dan meminta peserta didik untuk 

melakukan pengamatan dan perbandingan. 

Komponen pembelajaran : 

(i) memberikan pengalaman yang dapat mengkonstruksi pengetahuan; 

(ii) mendorong interaksi sosial. 

(3) Tahap Konvergen 

Guru memandu peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh yang 

diberikan. 

Komponen pembelajaran : 

(i) mulai membuat abstraksi; 

(ii) mendorong interaksi sosial. 

(4) Tahap Penutup 

Mendeskripsikan konsep hubungan-hubungan yang ada di dalamnya. 

Komponen pembelajarannya adalah mengklarifikasi deskripsi tentang 

abstraksi yang baru.  



 

 

 

Tahap-tahap tersebut sesuai dengan prinsip Guided Discovery  yang 

dikemukakan oleh Brunner (dalam Woolfolk, 2001: 286) yang menyatakan bahwa  

yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

metode guided discovery adalah “present both examples and nonexamples of the 

concepts, help students see connections among concepts, pose a question and let 

students try to find the answer, and incourage students to make intuitive guesses.” 

Guru mempresentasikan contoh-contoh dan bukan contoh dari konsep yang akan 

dipelajari, membantu peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh yang 

diberikan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memandu peserta didik 

dalam menemukan konsep yang dipelajari, dan selanjutnya memandu peserta 

didik untuk dapat menyimpulkan konsep tersebut.   

Menurut Roestiyah (2008: 20), keuntungan belajar dengan metode 

discovery learning ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengembangkan potensi intelektual. 

(2) Meningkatkan motivasi intrinsik. 

(3) Belajar menemukan sesuatu. 

(4) Ingatan lebih tahan lama. 

(5) Menimbulkan keingintahuan peserta didik. 

(6) Melatih keterampilan memecahkan persoalan dengan mengumpulkan 

dan menganalisis data sendiri. 

2.1.4 Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara bahasa berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2004: 3) 

menyatakan   bahwa   media   apabila   dipahami  secara garis besar adalah 

manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta 

didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media 

pembelajaran dapat diartikan sebagai media yang membawa pesan-pesan,                       



 

 

 

informasi instruksional serta mengandung maksud-maksud pembelajaran. Media 

ini dapat berupa benda-benda fisik, benda-benda tiruan (alat peraga), gambar, film 

atau alat lain yang dapat mendukung terciptanya proses pembelajaran dengan 

baik. Gagne’ & Briggs (dalam Arsyad, 2004: 4) secara implisit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran. 

Menurut Djamarah & Zain (2010: 124), berdasarkan jenisnya media 

pembelajaran dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 

(1) Media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, 

misalnya taperecorder. 

(2) Media visual, yaitu media yang hanya menggunakan indra penglihatan dalam 

wujud visual. 

(3) Media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik daripada dua 

media sebelumnya dan terbagi lagi menjadi dua  jenis, yaitu :  

(i) Audiovisual diam, yang menampilkan suara dan visual diam, seperti film 

sound slide; 

(ii) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak, seperti film, video cassete dan VCD. 

Sedangkan menurut tempat pemakaiannya, Djamarah & Zain (2010: 124) 

membagi media pembelajaran menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 

(1) Media pembelajaran di dalam kelas 

Media jenis ini dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan 

penggunaannya dipadukan dengan proses pembelajaran di kelas. Dalam 

menggunakan media ini, guru harus dapat menyesuaikan antara tujuan 



 

 

 

pembelajaran, materi serta strategi pembelajaran yang digunakan. Hal 

terpenting dalam media ini adalah media harus disajikan di ruang kelas 

dimana guru dan peserta didik dapat berinteraksi secara langsung (face to 

face). Selain itu, media ini harus praktis, ekonomis dan mudah digunakan 

(user friendly); 

(2) Media pembelajaran di luar kelas 

Media ini juga digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran, tetapi penggunaanya di luar situasi kelas. Media 

tidak secara langsung dikendalikan oleh guru tetapi digunakan peserta didik 

sendiri tanpa bimbingan guru atau melalui kontrol orang tua peserta didik. 

2.1.5 Compact Disk (CD) Pembelajaran Interaktif 

Salah satu media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah CD 

Interaktif. Media ini merupakan salah satu media yang menggunakan komputer. 

Media ini disebut dengan CD Interaktif karena biasanya bahan atau materi 

pembelajaran disimpan di dalam CD (Compact Disk) yang dapat dijalankan dalam 

komputer atau CD Player. Compact Disk (CD) pembelajaran ini dapat digunakan 

sebagai “Buku +” karena dapat diputar  dan dipelajari isinya (Dwijanto, 2009). 

Kegiatan pembelajaran dimana guru  menggunakan media ini memungkinkan 

terjadinya hubungan timbal balik antara guru dengan peserta didik. Dengan 

demikian, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik 

karena tidak hanya terpusat pada guru. Dalam penelitian ini, CD Interaktif ini 

dikendalikan oleh guru untuk membimbing peserta didik dalam menemukan 

konsep-konsep pada materi pokok Lingkaran melalui metode Guided Discovery.  



 

 

 

2.1.6 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

Menurut Dhari & Haryono (dalam Wandhiro, 2011), Lembar Kegiatan 

Peserta Didik (LKPD) adalah lembaran yang berisi pedoman bagi peserta didik 

untuk melakukan kegiatan yang terprogram. Lembar kegiatan peserta didik 

(student worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk atau langkah-

langkah untuk menyelesaikan  tugas tertentu.  

Tugas-tugas tersebut dapat berupa tugas teoritis atau tugas-tugas praktis. 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) ini sangat baik digunakan untuk 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam belajar baik dipergunakan dalam 

penerapan metode terbimbing maupun untuk memberikan latihan pengembangan. 

Dengan adanya LKPD ini guru menjadi lebih mudah dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dan peserta didik dapat belajar mandiri dalam memahami 

dan menjalankan tugas tertulis.  

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) merupakan stimulus (bimbingan) 

guru dalam pembelajaran yang disajikan secara tertulis. Oleh karena itu, 

penulisannya perlu memperhatikan kriteria media grafis sebagai media visual, 

khususnya tentang visualnya untuk menarik perhatian peserta didik. Sedangkan isi 

pesan, di samping memperhatikan unsur-unsur penulisan media grafis, juga 

memperhatikan hirarki materi (matematika), juga pemilihan pertanyaan-

pertanyaan sebagai stimulus yang efektif dan efisien (Hidayah & Sugiarto, 2006: 

8). 



 

 

 

Menurut Dhari & Haryono (dalam Wandhiro, 2011), peran LKPD dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai alat untuk memberikan pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan pada peserta didik. Penggunaan LKPD memungkinkan guru 

mengajar lebih optimal, memberikan bimbingan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan, memberi penguatan, serta melatih peserta didik 

memecahkan masalah. 

Berikut ini merupakan manfaat Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

menurut Wandhiro (2011). 

(1) Manfaat umum Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

(a) Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. 

(b) Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

(c) Sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik untuk menambah informasi 

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran yang 

sistematis. 

(d) Membantu peserta didik untuk memperoleh catatan tentang materi yang 

akan dipelajari melalui kegiatan pembelajaran. 

(e) Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses. 

(f) Mengaktifkan peserta didik dalam mengembangkan konsep. 

(2) Manfaat khusus Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

(a) Untuk tujuan latihan 

Lembar kegiatan seperti ini sering digunakan untuk memotivasi peserta 

didik ketika sedang melakukan tugas latihan. 



 

 

 

(b) Untuk menerangkan penerapan atau aplikasi 

Peserta didik dibimbing untuk menuju suatu metode penyelesaian soal 

dengan kerangka penyelesaian dari serangkaian soal-soal tertentu. Hal ini 

bermanfaat untuk menerangkan penyelesaian soal aplikasi yang 

memerlukan banyak langkah. Lembar kegiatan ini dapat digunakan 

sebagai pilihan lain dari metode tanya jawab, dimana peserta didik dapat 

memeriksa sendiri jawaban pertanyaan yang diberikan. 

(c) Untuk kegiatan penelitian 

Peserta didik ditugaskan untuk mengumpulkan data tertentu, kemudian 

menganalisis data tersebut, misalnya dalam penelitian statistika. 

(d) Untuk penemuan 

Dalam lembaran kegiatan ini peserta didik dibimbing untuk menyelidiki 

suatu keadaan tertentu, agar menemukan pola dari situasi itu dan 

kemudian menggunakan bentuk umum untuk membuat suatu perkiraan. 

Hasilnya dapat diperiksa dengan observasi dari contoh yang sederhana. 

(e) Untuk penelitian hal yang bersifat terbuka 

Penggunaan lembaran kegiatan peserta didik ini mengikutsertakan 

sejumlah peserta didik untuk melakukan penelitian dalam suatu bidang 

tertentu. 

Selain mempunyai beberapa manfaat, Lembar Kegiatan Peserta Didik 

(LKPD) juga mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Kelebihan-



 

 

 

kelebihan dan kelemahan-kelamahan LKPD menurut Wandhiro (2011) adalah 

sebagai berikut. 

(1) Kelebihan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

(a) Guru dapat menggunakan LKPD sebagai media pembelajaran mandiri 

bagi peserta didik. 

(b) Meningkatkan aktivitas peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. 

(c) Dapat membuat peserta didik berinteraksi dengan sesama teman. 

(d) Kegiatan pembelajaran menjadi beragam. 

(e) Sebagai pengganti media lain ketika media audio visual misalnya 

mengalami hambatan dengan listrik maka kegiatan pembelajaran dapat 

diganti dengan media LKPD. 

(2) Kelemahan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

(a) Adanya kekhawatiran karena guru hanya mengandalkan media LKPD 

serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, peserta 

didik diminta mengerjakan LKPD kemudian guru meninggalkan peserta 

didik dan kembali untuk membahas LKPD itu. 

(b) LKPD hanya melatih peserta didik untuk menjawab soal, sehingga tidak 

efektif jika tidak ada pemahaman konsep dengan benar. 

(c) Di dalam LKPD hanya bisa menampilakan gambar diam sehingga 

peserta didik terkadang kurang dapat memahami materi dengan cepat. 

(d) Media cetak lebih banyak menekankan pada pelajaran yang bersifat 

kognitif,  jarang menekankan pada emosi dan sikap. 

(e) Menimbulkan pembelajaran yang membosankan bagi peserta didik jika 

tidak dipadukan dengan media yang lain. 



 

 

 

Dalam penelitian ini, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) digunakan 

dalam kegiatan diskusi kelompok untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis materi pokok lingkaran. Dengan demikian, LKPD yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah LKPD yang mempunyai manfaat khusus untuk  

menerangkan penerapan atau aplikasi konsep lingkaran yang telah dipelajari. 

Media LKPD tersebut membimbing peserta didik untuk menentukan langkah-

langkah penyelesaian soal dengan kerangka penyelesaian dari serangkaian soal-

soal tertentu. Hal ini bermanfaat untuk menerangkan penyelesaian soal aplikasi 

yang memerlukan banyak langkah. Lembar kegiatan ini dapat digunakan sebagai 

pilihan lain dari metode tanya jawab, dimana peserta didik dapat memeriksa 

sendiri jawaban pertanyaan yang diberikan. 

2.1.7 Kartu Soal 

Kartu Soal adalah salah satu media pembelajaran yang termasuk dalam 

jenis media grafis atau media visual. Media ini berisi soal-soal yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Menurut Hudoyo 

(1988: 106), ide-ide matematika dipelajari peserta didik melalui instruksi-

instruksi, pertanyaan-pertanyaan, dan latihan yang ditulis pada kartu-kartu. 

Peserta didik belajar matematika menurut kecepatannya dan kemampuannya 

berdasarkan kartu-kartu tersebut. Dengan menggunakan kartu-kartu itu, peserta 

didik akan menyerap konsep-konsep matematika, mencari struktur-struktur 

matematika, dan menyelesaikan masalah-masalah matematika. Bagi peserta didik 

yang pandai, mereka akan lebih cepat menemukan ide-ide baru, tetapi bagi peserta 

didik yang kurang pandai, mereka akan relatif lebih lama dalam menemukan ide-

ide baru tersebut.  



 

 

 

Kartu dalam penelitian ini berisi soal-soal komunikasi matematis tentang 

materi pokok lingkaran yang diberikan pada saat diskusi kelompok. Kartu soal ini 

diharapkan dapat mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Peserta didik diharapkan dapat berinteraksi dengan peserta didik yang lain untuk 

dapat menyelesaikan soal-soal dalam kartu tersebut. 

2.1.8 Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan dapat berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan (Suharso & 

Retnoningsih, 2009: 707). Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan 

atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami (Suharso & Retnoningsih, 2009: 585) 

Communication is important in clarifying, reinforcing and modifying 

ideas, attitudes and beliefs about mathematics. Communication helps students 

make connections among concrete, pictorial, symbolic, oral, written and mental 

representations of mathematical ideas” (Alberta Education, 2007: 6). Dari 

pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

adalah kemampuan untuk menjelaskan, menguatkan dan melengkapkan ide, sikap 

serta keyakinan tentang matematika.  Kemampuan ini dapat membantu peserta 

didik dalam menghubungkan antara bentuk konkret, gambar, simbol, tulisan dan 

gambaran tentang ide-ide matematika. 

National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) (dalam Clark, 2005: 

1) 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 amendment. The communication process helps build 

meaning and permanence for ideas and makes them public. 



 

 

 

Komunikasi merupakan bagian penting dalam matematika dan pendidikan 

matematika karena  komunikasi adalah cara untuk menyampaikan ide dan 

mengklarifikasi pemahaman. Melalui komunikasi, ide-ide matematika dapat 

direfleksikan, dikaji, didiskusikan serta diperbaiki. Proses komunikasi dapat 

membantu dalam membangun pemahaman yang bertahan dalam jangka panjang. 

Dari berbagai pendapat yang dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan bagian yang sangat penting 

dalam matematika. Kemampuan tersebut dapat membantu peserta didik dalam 

mengembangkan ide, gagasan, dan pemikiran matematika ke dalam gambar dan 

simbol sehingga lebih mudah dipahami. Ide-ide, gagasan, dan pemikiran tersebut 

dapat disajikan secara lisan maupun tulisan. Selain itu, dengan komunikasi 

matematis pengetahuan yang diperoleh peserta didik dapat bertahan lebih lama 

dan dapat menghubungkan antara pengetahuan yang satu dengan pengetahuan 

yang lain.  

Menurut Tim PPPG Matematika (2005: 59), indikator yang menunjukkan 

komunikasi matematis adalah sebagai berikut. 

(1) Menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan 

diagram. 

(2) Mengajukan dugaan (conjectures). 

(3) Melakukan manipulasi matematika. 

(4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap beberapa solusi. 

(5) Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

(6) Memeriksa kesahihan suatu argumen. 

(7) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 



 

 

 

Menurut    NCTM    (1989: 214)   (dalam Syaban, 2008), indikator-

indikator komunikasi matematis adalah sebagai berikut. 

(1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan 

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual. 

(2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemonstrasikannya serta 

menggambarkannya secara visual lainnya. 

(3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, 

dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan 

hubungan-hubungan dengan model-model situasi. 

Menurut Brenner (1988: 155), indikator komunikasi matematis dapat 

dirumuskan ke dalam tiga kerangka utama yang secara garis besar digambarkan 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Indikator Komunikasi Matematis 

Communication About 

Mathematics 

Communication In 

Mathematics 

Communication With 

Mathematics 

Reflection on cognitive 

processes. Description 

of procedures, 

reasoning. 

Metacognition—giving 

reasons for procedural 

decisions. 

Mathematical register. 
Special vocabulary. 

Particular definitions of 

everyday vocabulary. 

Modified uses of 

everyday vocabulary. 

Syntax, phrasing. 

Discourse. 

Problem-solving tool. 
Investigations. Basis for 

meaningful action. 

 

Communication with 

others about cognition. 

Giving point of view. 

Reconciling differences. 

 

Representations. 
Symbolic. Verbal. 

Physical manipulatives. 

Diagrams, graphs. 

Geometric. 

 

Alternative solutions. 
Interpretation of 

arguments using 

mathematics. Utilization 

of mathematical problem 

solving in conjunction 

with other forms of 

analysis 

 



 

 

 

Berdasarkan Tabel 2.1, komunikasi matematis dapat dibedakan menjadi 

tiga bagian. Pertama, communication about mathematics merupakan proses dalam 

pengembangan kognitif peserta didik. Kedua, communication in mathematics, 

yaitu dengan penggunaan bahasa, simbol, dan gambar dalam menginterpretasikan 

ide-ide matematis peserta didik. Ketiga, communication with mathematics yang 

merupakan penggunaan matematika oleh peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah. 

Dalam penelitian ini, kemampuan komunikasi yang diteliti  adalah 

communication with mathematics karena penelitian ini dikhususkan untuk 

mengetahui kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam memecahkan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika yang telah 

dikuasainya. Kemampuan communication with mathematics harus dapat dikuasai 

peserta didik karena kemampuan ini dapat mengukur penerapan konsep 

matematika ke dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan pada Tabel 2.1, communication with mathematics mencakup 

dua hal sebagai berikut. 

(1) Problem Solving Tool 

Indikator Problem Solving Tool adalah sebagai berikut. 

(a) Investigation 

Peserta didik dapat melakukan kegiatan investigasi atau penyelidikan 

untuk menyelesaikan masalah. 

(i) Peserta didik dapat melakukan investigasi tentang apa yang diketahui 

dalam soal untuk menyelesaikan masalah. 

(ii) Peserta didik dapat melakukan investigasi tentang apa yang 

ditanyakan dalam soal untuk menyelesaikan masalah. 



 

 

 

(iii) Peserta didik dapat melakukan investigasi tentang konsep-konsep apa 

yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

(b) Basis for meaningful action 

Peserta didik dapat menggunakan konsep-konsep matematika dengan 

langkah-langkah berarti untuk menyelesaikan masalah. 

(2) Alternative Solutions 

Indikator Alternative Solutions adalah sebagai berikut. 

(a) Interpretation of arguments using mathematics 

Peserta didik dapat menafsirkan pendapatnya dengan konsep-konsep 

matematika untuk menyelesaikan masalah matematika 

(b) Utilization of mathematical problem-solving in conjunction with other 

forms of analysis 

Peserta didik dapat menggunakan penyelesaian masalah matematika untuk 

menyelesaikan masalah matematika yang lainnya. 

Kriteria penskoran pada tes komunikasi matematis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Rubrik penskoran tes kemampuan komunikasi matematis 

Kriteria 

Penskoran 

Kompetensi 

yang Diukur 
Indikator 

5 

Problem 

Solving Tool 

Melakukan investigasi atau penyelidikan untuk 

mencari apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal, serta konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, menggunakan konsep 

untuk menentukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah dengan benar sempurna. 

 

Alternative 

Solutions 

Menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan menggunakan penyelesaian dari 

suatu masalah untuk menyelesaikan masalah 

yang lain dengan benar sempurna. 



 

 

 

4 

Problem 

Solving Tool 

Melakukan investigasi atau penyelidikan untuk 

mencari apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal, serta konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, menggunakan konsep 

untuk menentukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah dengan benar sempurna. 

 

Alternative 

Solutions 

Menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan menggunakan penyelesaian dari 

suatu masalah untuk menyelesaikan masalah 

yang lain dengan benar, tetapi masih kurang 

sempurna. 

 

Atau 

Problem 

Solving Tool 

Melakukan investigasi atau penyelidikan untuk 

mencari apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal, serta konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, menggunakan konsep 

untuk menentukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah dengan benar, tetapi 

masih kurang sempurna. 

 

Alternative 

Solutions 

Menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan menggunakan penyelesaian dari 

suatu masalah untuk menyelesaikan masalah 

yang lain dengan benar sempurna. 

 

3 

Problem 

Solving Tool 

Melakukan investigasi atau penyelidikan untuk 

mencari apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal, serta konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, menggunakan konsep 

untuk menentukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah dengan benar, tetapi 

kurang sempurna. 

 

Alternative 

Solutions 

Menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan menggunakan penyelesaian dari 

suatu masalah untuk menyelesaikan masalah 

yang lain dengan benar, tetapi masih kurang 

sempurna. 

 

2 
Problem 

Solving Tool 

Melakukan investigasi atau penyelidikan untuk 

mencari apa yang diketahui dan ditanyakan dari 



 

 

 

soal, serta konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, menggunakan konsep 

untuk menentukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah  dengan salah. 

 

Alternative 

Solutions 

Menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan menggunakan penyelesaian dari 

suatu masalah untuk menyelesaikan masalah 

yang lain tetapi masih kurang benar. 

 

Atau 

Problem 

Solving Tool 

Melakukan investigasi atau penyelidikan untuk 

mencari apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal, serta konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, menggunakan konsep 

untuk menentukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah, tetapi masih kurang 

benar. 

 

Alternative 

Solutions 

Menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan menggunakan penyelesaian dari 

suatu masalah untuk menyelesaikan masalah 

yang lain, dengan salah. 

 

1 

Problem 

Solving Tool 

Melakukan investigasi atau penyelidikan untuk 

mencari apa yang diketahui dan ditanyakan dari 

soal, serta konsep apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah, menggunakan konsep 

untuk menentukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah, dengan salah. 

 

Alternative 

Solutions 

Menafsirkan pendapat yang berkaitan dengan 

konsep yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan menggunakan penyelesaian dari 

suatu masalah untuk menyelesaikan masalah 

yang lain, dengan salah. 

 

0 

Problem 

Solving Tool 
Tidak menjawab. 

Alternative 

Solutions 
Tidak menjawab. 

 



 

 

 

Berikut ini contoh-contoh soal tes kemampuan komunikasi matematis 

pada materi pokok Lingkaran yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.8.1. Contoh Soal tentang Problem Solving Tool 

(1) Indikator : investigation 

Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 

(ii) Mimi mempunyai dua buah hulahup yang terbuat dari rotan. Masing-masing 

hulahup panjang diameterya adalah 100 cm dan  120 cm. Selidiki nilai 

perbandingan keliling kedua hulahup tersebut! Berapa nilai perbandingannya? 

(iii) Sebuah lingkaran mempunyai luas daerah 616 cm
2
. Lingkaran lain 

mempunyai keliling 88 cm. Selidiki apakah panjang jari-jari kedua lingkaran 

tersebut sama atau tidak.   

(2) Indikator : Basis for meaningful actions 

Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 

(i) Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm x 30 cm akan 

dibuat 2 tutup kaleng berbentuk lingkaran yang berdiameter 20 cm. Jelaskan 

langkah-langkah kalian untuk menentukan luas sisa seng yang tidak dipakai. 

(ii) Lantai sebuah lapangan olahraga terbentuk dari sebuah daerah persegi 

panjang yang diapit dua daerah setengah lingkaran. Ukuran daerah persegi 

panjang tersebut 20 m x 10 m dan panjang diameter daerah setengah 

lingkaran yang mengapitnya sama dengan lebar daerah persegi panjang. 

Berapakah luas lantai stadion tersebut? Jelaskan langkah kalian untuk 

menentukan luas lantai stadion tersebut. 



 

 

 

2.1.8.2. Contoh Soal tentang Alternative Solutions 

(1) Indikator : Interpretation of arguments using mathematics 

Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 

(i) Sebuah roda menggelinding satu kali dari titik A ke titik B. Jika jari-jari roda 

itu 21 cm, dapatkah kalian menghitung berapa jarak antara titik A dan titik B? 

Jelaskan pendapat kalian tentang itu. 

(ii) Bu Tutik akan membuat sebuah alas piring dari kain. Alas piring tersebut 

berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 25 cm. Pada bagian atas daerah 

lingkaran diberi hiasan berbentuk persegi  yang panjang diagonalnya sama 

dengan panjang diameter daerah lingkaran tersebut. Dapatkah kalian 

menggambarkan sketsa bentuk alas piring yang dibuat Bu Tutik? Jelaskan 

pendapat kalian tentang itu. 

(2) Indikator : Utilization of mathematical problem-solving in conjunction with 

other forms of analysis 

Contoh soalnya adalah sebagai berikut. 

(i) Sebuah taman bunga yang berbentuk lingkaran mempunyai panjang diameter 

56 m. Di sekeliling taman itu akan ditanam pohon palem yang jarak masing-

masing pohon adalah 4 meter.  

(a) Berapakah keliling taman bunga tersebut? 

(b) Gunakan hasil jawaban pada point (a) untuk menghitung seluruh biaya 

penanaman pohon palem di taman tersebut jika harga setiap pohon palem 

adalah Rp10.000,00.  



 

 

 

(ii) Sebuah arena bermain berbentuk persegi panjang berukuran 60 m x 40 m. Di 

tengah-tengah arena tersebut terdapat sebuah kolam renang anak berbentuk 

lingkaran yang panjang jari-jarinya 10 meter.  

(a)  Berapakah luas area bermain tersebut? 

(b) Gunakan hasil jawaban pada point (a) untuk menghitung seluruh biaya 

pemavingan  di  arena  bermain  tersebut  jika  harga  paving per m
2 

adalah  

Rp 20.000,00. 

2.1.9 Materi Pokok Lingkaran 

2.1.9.1 Pengertian Lingkaran dan Unsur-unsurnya 

Clemens, O’Daffer, & Cooney (1984: 342) mendefinisikan lingkaran 

dengan “Recall that a circle is a set of points in a plane that are all an equal 

distance from a fixed point.” Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang 

datar yang berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu tersebut merupakan titik 

pusat lingkaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lingkaran dan unsur- 

Unsurnya 

 

 



 

 

 

Menurut Nuharini & Wahyuni (2008: 139), unsur-unsur lingkaran tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Titik Pusat 

Titik pusat pada Gambar 2.1 adalah titik O. 

(2) Jari-jari (r) 

Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan 

lingkaran. Pada Gambar 2.1, jari-jarinya adalah   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

(3) Diameter (d) 

Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada 

lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter lingkaran 

adalah dua kali panjang jari-jarinya, ditulis  d = 2r. Diameter pada Gambar 2.1 

adalah   ̅̅ ̅̅ . 

(4) Tali Busur Lingkaran 

Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan 

dua titik pada lengkungan lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur 

tidak melalui titik pusat lingkaran O. Pada Gambar 2.1, tali busurnya adalah 

  ̅̅ ̅̅ .  

(5) Busur Lingkaran 

Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan 

lingkaran dan menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. 

Busur pada Gambar 2.1 adalah   ̂,   ̂, dan   ̂. 



 

 

 

(6) Juring 

Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua 

jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran 

tersebut. Pada Gambar 2.1, juringnya adalah luas daerah AOB yang dibatasi 

oleh    ̂ (daerah yang berwarna abu-abu) dan daerah yang BOC yang dibatasi 

  ̂.  

(7) Tembereng 

Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan 

tali busur. Tembereng pada Gambar 2.1 daerah yang dibatasi oleh   ̂  dan tali 

busur AC (daerah yang berwarna kuning). 

(8) Apotema 

Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan 

tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur lingkaran. 

Apotema pada Gambar 2.1 adalah   ̅̅ ̅̅ . 

2.1.10.1  Pendekatan Nilai Phi (π) 

Nilai phi (π) didapatkan dengan membandingkan keliling lingkaran 

dengan panjang diameter lingkaran. Nilai 
        

        
 ini disebut dengan konstanta π. 

Bilangan π ini bukan bilangan pecahan. Bilangan ini merupakan bilangan 

irrasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan 

pecahan biasa. Jadi, nilai π adalah suatu pendekatan. Bilangan yang digunakan 

untuk pendekatan nilai phi (π) adalah             
  

 
 (Nuharini & Wahyuni, 

2008: 141). 



 

 

 

2.1.10.2  Keliling dan Luas Lingkaran 

Menurut Nuharini & Wahyuni (2008: 142), keliling lingkaran adalah 

panjang garis yang membentuk lingkaran. Keliling lingkaran dengan panjang jari-

jari r dan panjang diameter d dirumuskan dengan : 

 

Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. Rumus 

luas lingkaran dengan panjang jari-jari r adalah : 

 

2.1.11 Implementasi Metode Pembelajaran Guided Discovery Berbantuan 

LKPD dan Kartu Soal pada Materi Pokok Lingkaran 

Menurut Jacobsen et al. (2009: 209), Guided Discovery merupakan salah 

satu metode pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep dan 

hubungan antar konsep. Metode pembelajaran ini dapat diterapkan dalam 

pembelajaran matematika, termasuk pada materi pokok lingkaran.  Berikut ini 

merupakan implementasi metode pembelajaran Guided Discovery pada materi 

pokok Lingkaran yang dilakukan dalam penelitian ini.  

2.1.11.1 Implementasi Metode Pembelajaran Guided Discovery Berbantuan 

LKPD pada Materi Pokok Lingkaran yang Dilakukan dalam Penelitian 

ini 

(1) Sebelum mempelajari materi lingkaran, guru memberikan apersepsi kepada 

peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan dalam CD pembelajaran. 

(2) Guru menyajikan materi lingkaran melalui Compact Disk (CD) 

pembelajaran. 

K = 2 r  atau K = d  

L = 2r   



 

 

 

(3) Peserta didik mengamati dan membandingkan model-model untuk 

menemukan konsep-konsep pada materi pokok lingkaran melalui CD 

pembelajaran. 

(4) Guru membimbing peserta didik untuk menemukan konsep-konsep 

lingkaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam CD 

pembelajaran.  

(5) Peserta didik menemukan konsep-konsep pada materi pokok lingkaran yang 

telah ditemukan. 

(6) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang masing-

masing anggotanya terdiri dari 4-5 peserta didik. 

(7) Masing-masing kelompok diberi permasalahan sehari-hari yang 

berhubungan dengan lingkaran melalui LKPD. 

(8) Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan penyelesaian dari 

masalah tersebut. 

(9) Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

mengkomunikasikan gagasan dari kelompoknya tentang hasil diskusi 

jawaban tugas yang diberikan. 

(10) Peserta didik bersama guru membahas hasil diskusi dari kelompok yang 

maju ke depan. 

(11) Guru membimbing peserta didik untuk  menyimpulkan materi lingkaran 

yang telah dipelajari.    



 

 

 

2.1.11.2 Implementasi Metode Pembelajaran Guided Discovery Berbantuan  

Kartu Soal pada Materi Pokok Lingkaran yang Dilakukan dalam 

Penelitian ini 

(1) Sebelum mempelajari materi lingkaran, guru memberikan apersepsi kepada 

peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan dalam CD pembelajaran. 

(2) Guru menyajikan materi lingkaran melalui Compact Disk (CD) 

pembelajaran. 

(3) Peserta didik mengamati dan membandingkan model-model untuk 

menemukan konsep-konsep pada materi pokok lingkaran melalui CD 

pembelajaran. 

(4) Guru membimbing peserta didik untuk menemukan konsep-konsep 

lingkaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam CD 

pembelajaran. 

(5) Peserta didik menemukan konsep-konsep pada materi pokok lingkaran yang 

telah ditemukan. 

(6) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang masing-

masing anggotanya terdiri dari 4-5 peserta didik. 

(7) Masing-masing kelompok diberi permasalahan sehari-hari yang 

berhubungan dengan lingkaran melalui kartu soal. 

(8) Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan penyelesaian dari 

masalah tersebut. 



 

 

 

(9) Salah satu perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk 

mengkomunikasikan gagasan dari kelompoknya tentang hasil diskusi 

jawaban tugas yang diberikan. 

(10) Peserta didik bersama guru membahas hasil diskusi dari kelompok yang 

maju ke depan. 

(11) Guru membimbing peserta didik untuk  menyimpulkan materi lingkaran 

yang telah dipelajari.    

2.2 Kerangka Berpikir 

Tujuan utama diselenggarakannya proses pembelajaran di sekolah adalah 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu keberhasilan peserta didik dalam 

mempelajari materi tertentu sehingga memiliki pengetahuan yang bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tersebut dapat menyebabkan perubahan 

tingkah laku pada peserta didik. Keberhasilan penguasaan pengetahuan ini salah 

satunya dipengaruhi oleh peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu menggunakan berbagai 

metode, strategi, pendekatan serta model pembelajaran yang dapat mengantarkan 

peserta didik untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran matematika di 

sekolah. 

Kemampuan komunikasi matematis adalah salah satu kemampuan 

matematika yang harus dikuasai peserta didik. Kemampuan ini berperan untuk 

dapat mengkomunikasikan gagasan serta ide-ide abstrak matematika ke dalam 

bentuk konkret serta simbol-simbol matematika  sehingga dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan sehari-hari.  



 

 

 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika pada materi pokok Lingkaran  adalah metode Guided 

Discovery. Dengan metode pembelajaran ini, peserta didik dapat lebih mudah 

dalam mempelajari materi Lingkaran. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

dan Kartu Soal yang diberikan pada metode ini diharapkan dapat mengaktifkan 

peserta didik dalam pembelajaran pada materi tersebut. Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) dan Kartu Soal ini berfungsi untuk mengarahkan peserta didik 

dalam mengkomunikasikan gagasan untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis pada materi Lingkaran. Dengan demikian, ingatan peserta didik tentang 

konsep yang dipelajari menjadi lebih kuat dan transfer belajar menjadi lebih 

mudah. 

Berdasarkan    kerangka    berpikir itulah,  peneliti   mencoba  menerapkan  

metode Guided Discovery berbantuan LKPD dan Kartu Soal dalam pembelajaran 

matematika kelas VIII SMP pada materi pokok lingkaran. Penerapan metode 

pembelajaran tersebut diharapkan dapat mengasah kemampuan komunikasi 

matematis     peserta    didik    pada    materi    pokok  lingkaran.  

2.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Penerapan metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas VIII SMP Materi Pokok Lingkaran. 



 

 

 

(2) Penerapan metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan Kartu Soal 

efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII 

SMP Materi Pokok Lingkaran. 

(3) Ada perbedaan rata-rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik kelas VIII SMP pada materi pokok Lingkaran dengan penerapan 

metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan LKPD dengan peserta 

didik yang diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan Kartu Soal. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1  Populasi  

Dalam penelitian ini, populasinya adalah peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 2 Sulang yang terdistribusi dalam 6 kelas, yaitu kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC, 

VIIID, VIIIE, dan VIIIF dengan jumlah 189 peserta didik. 

3.1.2 Sampel 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah ”random 

sampling” karena setiap subjek dalam populasi memiliki peluang yang sama 

untuk dipilih menjadi sampel. Setiap peserta didik dalam populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel setelah dilakukan uji normalitas 

dan uji homogenitas populasi. Dalam penelitian ini secara acak diambil peserta 

didik kelas VIIID yang terdiri atas 30 peserta didik sebagai sampel untuk kelas 

eksperimen 1 yang diberikan pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan LKPD, peserta didik kelas VIIIF yang terdiri atas 33 peserta didik 

sebagai sampel kelas eksperimen 2 yang diberikan pembelajaran dengan metode 

Guided Discovery berbantuan kartu soal dan peserta didik kelas VIIIB sebagai  

kelas kontrol. 

3.2 Variabel Penelitian  

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002: 96). Variabel dalam penelitian ini 



 

 

 

adalah hasil tes kemampuan komunikasi matematis materi pokok lingkaran 

peserta didik yang diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan LKPD, peserta didik yang diberi pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan Kartu Soal dan peserta didik pada kelas kontrol. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data awal tentang peserta didik yang 

dijadikan objek penelitian. Data tersebut berupa daftar nama dan daftar nilai 

ulangan semester gasal  peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Sulang. 

b. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh nilai tes kemampuan komunikasi 

matematis pada materi pokok Lingkaran peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

2 Sulang. Tes ini berupa tes tertulis berbentuk uraian yang diberikan pada 

peserta didik kelas eksperimen 1, peserta didik kelas eksperimen 2, dan 

peserta didi kelas kontrol.   

3.4 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Sukardi, 2011: 183). Desain dalam 

penelitian ini adalah randomized subjects posttest only control group desain. 

Pengambilan sampel dilakukan secara random dan kemudian peserta didik kelas 

eksperimen 1 diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik  kelas eksperimen 2 diberi 



 

 

 

pembelajaran dengan metode  Guided Discovery berbantuan Kartu Soal, dan kelas 

kontrol tidak diberi perlakuan seperti pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peserta didik kelas 

eksperimen1, peserta didik kelas eksperimen 2, dan peserta didik kelas kontrol 

diberi tes untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis pada materi pokok 

lingkaran. 

Tabel 3.1 Desain penelitian  

 Grup Perlakuan Post test 

R Eksperimen 1 X1 Y 

R Eksperimen 2 X2 Y 

R Kontrol - Y 

 

Keterangan : 

R  : random 

X1 : pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan LKPD. 

X1 : pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan kartu soal. 

Y : tes kemampuan komunikasi matematis materi pokok lingkaran.  

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

(1) Mengambil data nilai ulangan  semester  gasal  peserta  didik  kelas  VIII  

SMP Negeri 2 Sulang sebagai data awal. 

(2) Berdasarkan data awal pada point (1), ditentukan sampel penelitian yang 

berupa sampel untuk kelas eksperimen 1, sampel untuk kelas eksperimen 2 



 

 

 

dan sampel untuk kelas kontrol dengan menggunakan teknik random 

sampling. 

(3) Menganalisis data awal pada sampel penelitian untuk diuji normalitas dan 

homogenitasnya. 

(4) Menyusun kisi-kisi tes uji coba. 

(5) Menyusun instrumen tes uji coba. 

(6) Melaksanakan pembelajaran materi pokok Lingkaran dengan menerapkan 

metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan LKPD pada peserta 

didik kelas eksperimen 1 dan menerapkan metode pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan Kartu Soal pada peserta didik kelas eksperimen 2.  

(7) Mengujicobakan instrumen tes uji coba pada peserta didik  kelas uji coba. 

(8) Menganalisis data hasil tes uji coba instrumen tes uji coba pada kelas uji 

coba untuk mengetahui tingkat kesukaran butir tes, daya beda butir tes, 

validitas butir tes dan reliabilitas dari butir tes uji coba tersebut. 

(9) Berdasarkan hasil analisis pada point (8), ditentukan butir-butir tes yang 

dapat digunakan pada kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas 

kontrol. 

(10) Melaksanakan tes kemampuan komunikasi matematis pada peserta didik 

kelas eksperimen 1, peserta didik  eksperimen 2 dan peserta didik kelas 

kontrol. 

(11) Menyusun dan menganalisis hasil penelitian. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Analisis Uji Coba Instrumen 

Setelah diadakan tes uji coba pada kelas uji coba, instrumen yang 

digunakan dalam tes uji coba tersebut dianalisis untuk mengetahui kelayakannya. 

Hal-hal yang dianalisis dari tes uji coba tersebut adalah : 

3.6.1 Reliabilitas Tes 

Reliabilitas adalah kestabilan skor yang diperoleh orang yang sama 

ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada situasi yang berbeda atau dari suatu 

pengukuran ke pengukuran lainnya. 

Untuk mengetahui reliabilitas butir tes yang berbentuk uraian digunakan rumus 

Alpha sebagai berikut : 
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(Arikunto, 2002:171)

 
Keterangan: 

r11      = reliabilitas yang dicari 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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i     = jumlah varians skor tiap butir 

i      = varians total 

k     = banyaknya butir soal 

X   = jumlah skor item 

2

X
 
= jumlah kuadrat skor item. 

Kriteria pengujian reliabilitas tes dilakukan setelah didapatkan harga r11 kemudian 

harga r11 tersebut dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel, jika 

 ltabehitung r  r  ,  dengan 05,0 , maka item tes yang diujicobakan reliabel. Pada 

penelitian ini diperoleh  rhitung = 1,735 > rtabel = 0,355.  Dengan demikian, soal tes 

dinyatakan reliabel. 

3.6.2 Validitas Butir Tes 

Sebuah instrumen tes dikatakan valid apabila alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Sebuah tes dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang besar 

terhadap skor total. Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas butir tes 

secara empiris adalah rumus korelasi product moment sebagai berikut. 

r xy  = 
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(Arikunto, 2002: 146). 

Keterangan:  

 xyr  : koefisien korelasi tiap item 

 N : banyaknya subjek uji coba 



 

 

 

 X  : jumlah skor item 

 Y  : jumlah skor total 

 
2

X
 
: jumlah kuadrat skor item 

  2Y  
: jumlah kuadrat skor total 

 YX  : jumlah perkalian skor item dan skor total 

Hasil perhitungan rxy  yang diperoleh  dikonsultasikan  pada rtabel  product moment  

dengan α = 0,05. Jika  r  r tabelxy   maka butir tes dikatakan valid. Dari delapan butir 

tes yang diujicobakan, butir tes nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8  dinyatakan valid 

sedangkan butir tes nomor 3 dinyatakan tidak valid. 

3.6.3 Indeks Kesukaran Butir Tes 

Menurut Arikunto (2006: 207), bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Di dalam istilah 

evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P yang merupakan singkatan dari kata 

proporsi.  Rumus mencari P dalam butir soal uraian adalah sebagai berikut : 

  
    

                              
  dengan 

     
                                       

                  
 

Ketentuan indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut : 

0,0 ≤ P ≤ 0,30, artinya butir soal tersebut sukar. 

0,31 < P ≤ 0,70, artinya butir soal tersebut sedang. 

0,71 < P ≤ 1,0, artinya butir soal tersebut mudah. 



 

 

 

Dari hasil analisis tingkat kesukaran butir soal terdapat 2 butir soal dengan 

kriteria mudah yaitu butir soal nomor 1 dan 2. Sedangkan 6 butir soal yang lain, 

yaitu butir soal nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 memiliki tingkat kesukaran sedang. 

3.6.4 Daya Beda Butir Tes  

Analisis daya beda butir tes digunakan untuk mengetahui kemampuan 

soal tersebut dalam membedakan peserta didik yang pandai dengan peserta didik 

yang kurang pandai.  

Rumus yang digunakan untuk menghitung daya beda soal uraian adalah sebagai 

berikut. 
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Keterangan: 

t  =  daya beda 

MH  =  rata-rata kelompok atas 

ML =  rata-rata kelompok bawah 


2

1x  =  jumlah kuadrat deviasi individual kelompok atas 


2

2x  = jumlah kuadrat deviasi individual kelompok bawah 

1n  = N%27  

N  = banyaknya peserta tes 

Nilai t yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabelt  dengan dk = (n1-1)+(n2-1) dan 

 = 0,05.  Soal memiliki daya beda yang signifikan jika thitung > tabelt . Diantara 



 

 

 

delapan butir soal uraian yang diujicobakan, butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 

mempunyai daya pembeda yang signifikan, sedangkan butir soal nomor 7 

mempunyai daya pembeda yang tidak signifikan. 

3.6.5 Penentuan Instrumen 

Berdasarkan hasil analisis soal uji coba, butir soal yang dipilih untuk tes 

komunikasi matematis pada penelitian ini adalah butir soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 

dan 8. 

3.7 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui apakah ketiga sampel, 

yaitu kelas eksperimen 1, kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol berangkat dari 

kondisi awal yang sama atau tidak sebelum diberikan perlakuan yang berbeda.  

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah ketiga kelompok 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika populasinya tidak berdistribusi 

normal, maka kesimpulan berdasarkan teori tersebut tidak berlaku. Oleh karena 

itu, sebelum uji lebih lanjut digunakan dan kesimpulan diambil berdasarkan teori 

dimana asumsi normalitas dipakai, terlebih dahulu diselidiki apakah asumsi 

tersebut dipenuhi atau tidak.  

Hipotesis statistik yang diuji dalam penelitian ini adalah : 

Ho  : data berdistribusi normal  

H1  : data tidak berdistribusi normal 



 

 

 

Pada penelitian ini uji normalitas populasi dihitung dengan rumus Chi Kuadrat, 

yaitu :  
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Keterangan : 

Oi  = frekuensi hasil pengamatan 

Ei  = frekuensi yang diharapkan 

X
2
 = harga Chi Kuadrat  

(Sudjana, 2005: 273). 

Kriteria pengujiannya adalah dengan derajat kebebasan dk = k – 3 dan taraf 

signifikan 0,05  Ho diterima (populasi berdistribusi normal) jika hitungX 2  < 2X tabel 

dan Ho ditolak apabila hitungX 2  ≥ 2X tabel. 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah k kelompok 

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

yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Untuk menguji homogenitas k buah (k   2) dengan banyaknya tiap kelas 

berbeda maka digunakan uji bartlett. Hipotesis statistik yang diuji sebagai berikut.  

Ho : 
2

3

2

2

2

1    (varians antar kelompok tidak berbeda)  

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (varians antar 

kelompok ada yang berbeda) 



 

 

 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan varians gabungan dari setiap kelas. 
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(2) Menentukan harga satuan B. 

     1log 2

insB  

(3) Menentukan statistik chi kuadrat ( 2 ). 

     
22 log110ln ii snB  

Dengan    taraf    nyata  α, kita  tolak  hipotesis  Ho  jika  )1)(1(
22

 k , dimana 

)1)(1(
2

 k  didapat dari daftar   distribusi  chi-kuadrat  dengan peluang (1 - ) dan  

dk = k – 1 (Sudjana, 2005: 263). 

3.7.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk  mengetahui kesamaan rata-

rata dari ketiga kelas yang digunakan dalam  penelitian ini. Pengujian ini 

menggunakan uji anava. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

Ho : 
321   , (rata-rata antar kelompok tidak berbeda) 

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, (rata-rata antar 

kelompok ada yang berbeda) 

Tabel 3.2 Analisis Varians 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

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

Dalam Kelompok   1in  Dy    1/ iy nDD  

Total  in   2Y    

Keterangan: 

 





i

i

n

x
2



 

 

 

Ry = jumlah kuadrat  

Ay = jumlah kuadrat antar kelompok 

Dy = jumlah kuadrat  dalam kelompok = Jktot – Ry – Ay 

R  = kuadrat tengah rata-rata 

A  = kuadrat tengah antar kelompok 

D  = kuadrat tengah dalam kelompok 

Kriteria   pengujiannya   adalah   tolak   Ho   jika   
    


 1,11 inkhitung FF


 dimana 

      1,11 ink
F


 didapat dari daftar distribusi F dengan peluang (1 - ) untuk  = 0,05 

dan dk = (k – 1,   1in ). 

3.8 Analisis Data Tahap Akhir 

Eksperimen atau perlakuan dilakukan setelah diketahui kondisi awal dari 

ketiga kelompok sampel penelitian. Perlakuan yang diberikan kepada kelas 

eksperimen 1 adalah penerapan metode pembelajaran Guided Discovery 

berbantuan LKPD pada materi pokok Lingkaran, kelas eksperimen 2 diterapkan  

metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan Kartu Soal, sedangkan pada 

kelas kontrol peserta didik tidak diberi perlakuan apa-apa. Setelah pembelajaran 

berakhir, ketiga kelompok sampel diberi tes akhir.  

Data hasil tes akhir tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui 

apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan hipotesis atau tidak. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji proporsi (uji satu pihak) dan uji 

analisis varians (ANAVA). Namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis 

tersebut, data akhir diuji normalitas dan homogenitasnya terlebih dahulu. 
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3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah ketiga kelompok 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika populasinya tidak berdistribusi 

normal, maka kesimpulan berdasarkan teori tersebut tidak berlaku. Oleh karena 

itu, sebelum dilakukan uji lebih lanjut dan diambil kesimpulan perlu dilakukan uji 

normalitas terlebih dahulu. Pada penelitian ini uji normalitas populasi yang 

digunakan dalam penelitian dihitung dengan rumus Chi Kuadrat. 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 
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Keterangan : 

Oi  = frekuensi hasil pengamatan 

Ei  = frekuensi yang diharapkan 

X
2
 = harga Chi Kuadrat 

Hipotesis statistiknya adalah : 

Ho: data berdistribusi normal dan 

H1: data tidak berdistribusi normal 

Ho      diterima      jika       31

222

 kXtabelXhitungX  ,     dengan   05,0   

(Sudjana, 2005: 273). 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah k kelompok 

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

yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 



 

 

 

Untuk menguji homogenitas k buah (k   2) dengan banyaknya tiap kelas 

berbeda maka digunakan uji bartlett. Hipotesis statistik yang diuji sebagai berikut.  

Ho : 
2

3

2

2

2

1   , (varians antar kelompok tidak berbeda)  

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku, (varians antar 

kelompok ada yang berbeda) 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan varians gabungan dari setiap kelas. 
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(2) Menentukan harga satuan B. 

     1log 2

insB  

(3) Menentukan statistik chi kuadrat ( 2 ). 

     
22 log110ln ii snB  

Dengan taraf nyata α, kita tolak hipotesis Ho jika )1)(1(
22

 k , dimana 

)1)(1(
2

 k  didapat dari  daftar  distribusi   chi-kuadrat dengan peluang (1 - ) dan  

dk = k – 1 (Sudjana, 2005: 263). 

3.8.3 Uji Ketuntasan Hasil Tes Komunikasi Matematis 

Untuk mengetahui pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan LKPD dan pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan kartu soal efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis bagi 

para peserta didik atau tidak, maka dilakukan uji ketuntasan belajar dengan uji t. 



 

 

 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

H0 : o   (metode pembelajaran yang digunakan tidak menyebabkan rata-rata 

tes kemampuan komunikasi matematis kurang dari atau sama dengan 
o ). 

Ha : 
o   (metode pembelajaran yang digunakan menyebabkan rata-rata tes 

kemampuan komunikasi matematis lebih dari 
o ). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

n

s

x
t 0  (Sudjana, 2005: 227) 

Keterangan: 

t     : nilai t yang dihitung. 

x    : rata-rata nilai. 

0  : nilai yang dihipotesiskan. 

s    : simpangan baku. 

n   : jumlah anggota sampel. 

Nilai 
tabelt  dengan dk = n – 1 dan peluang ( 1 ). Kriteria pengujian yaitu H0 

ditolak jika thitung > ttabel (Sudjana, 2005: 231). 

3.8.4 Uji Proporsi (Uji Satu Pihak) 

Uji proporsi (uji satu pihak) dilakukan untuk menguji hipotesis pertama 

dan kedua dalam penelitian ini.  

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut. 

H0 : Kemampuan komunikasi matematis yang menggunakan metode pembelajaran 

Guided Discovery berbantuan LKPD atau kartu soal proporsi peserta didik 

yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 65 kurang dari atau sama 

dengan 75%. 



 

 

 

Ha : Kemampuan komunikasi matematis yang menggunakan metode pembelajaran 

Guided Discovery berbantuan LKPD atau kartu soal proporsi peserta didik 

yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 65 lebih dari atau sama 

dengan 75%. 

Hipotesis statistik yang digunakan adalah: 

H0: 75,0  

Ha : 75,0  

Pengujiannya menggunakan statistik z dan rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 
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Keterangan :

 
o  = suatu nilai yang merupakan anggapan atau asumsi tentang nilai  

proporsi populasi 

x    =  respon sampel terhadap model pembelajaran 

n    =  jumlah sampel 

H0 ditolak jika zhitung   z(0,5- ), dimana z(0,5 - ) didapat distribusi normal baku 

dengan peluang (0,5 - ). 

3.8.5 Uji Perbedaan Rata-rata 

Untuk menguji hipotesis ketiga pada penelitian ini digunakan analisis 

varians (anava) satu arah, yaitu untuk menguji k sampel yang berpasangan 

maupun independen dan datanya berdistribusi normal. 







 

 

 

Dalam analisis varians ini hipotesis statistik yang diuji adalah : 

Ho :      =    =     

Ho : salah satu tanda ”=” tidak dipenuhi, dengan  

   : hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen 1  

   : hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen 2 

   : hasil belajar peserta didik pada kelas kontrol 

Pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan tabel analisis varians 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.3 Analisis Varians  

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Rata-rata 1 Ry R = Ry / 1 

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

Dalam Kelompok   1in  Dy    1/ iy nDD  

Total  in   2Y    

 

Keterangan: 

Ry = jumlah kuadrat  

Ay = jumlah kuadrat antar kelompok 

Dy = jumlah kuadrat  dalam kelompok =  Jktot – Ry – Ay 

R  = kuadrat tengah rata-rata 

A  = kuadrat tengah antar kelompok 

D  = kuadrat tengah dalam kelompok 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika 
    


 1,11 inkhitung FF


 dimana 

      1,11 ink
F


   didapat  dari   daftar  distribusi F  dengan  peluang  (1 - )  untuk 

  = 0.05 dan dk = (k – 1,   1in ) (Sudjana, 2005: 304-305). 
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3.8.6 Uji Lanjut Scheffe 

Apabila pada ANAVA tolak Ho maka diteruskan dengan uji lanjut. 

Ukuran-ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak sama 

sehingga uji lanjutnya dapat menggunakan metode Scheffe. Metode 

pembandingan ganda ini (kadang-kadang dinamakan uji S) dapat digunakan 

untuk uji hipotesis sebagai berikut. 

Ho : 
321    (rata-rata antar kelompok tidak berbeda). 

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku  (rata-rata antar 

kelompok ada yang berbeda). 

Menurut Soejoeti (1985: 122-123) rumus yang digunakan dalam metode Scheffe 

adalah sebagai berikut. 

SE

xx
S

ji 
 , dimana 
















ji nn
sSE

112
 dan s

2
 adalah sesatan 

kuadrat rata-rata. 

Harga kritiknya adalah:  

    ;;1.1 kNkFkS 
 
 

Keterangan: 

S = harga kritik 

K  = banyaknya kelompok 

n  = banyaknya data masing-masing kelompok 

N  = total observasi. 

F (k – 1; N – k; ) didapat dari daftar distribusi F dengan dk pembilang (k - 1) 

dan dk penyebut (N – k) untuk  = 0.05. Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho 

jika S   S . 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Tahap Awal 

Analisis pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui keadaan awal sampel 

apakah berasal dari keadaan yang sama atau tidak. Data awal yang digunakan 

adalah nilai ulangan semester gasal (Lampiran 1). 

Pada tahap ini, pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.  

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Awal 

Untuk menguji kenormalan distribusi ketiga kelas yang digunakan dalam 

penelitian digunakan uji Chi-Kuadrat. Hipotesis satatistiknya adalah sebagai 

berikut. 

H0 : Ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal 

Ha : Ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi normal  

Berdasarkan    perhitungan    uji    normalitas    data    awal    ketiga   kelas 

yang      digunakan     dalam       penelitian     diperoleh     hitung
2   =   10,64    dan  

tabel
2  = X

2
0,95(5) = 11.07 dengan α = 5 %, dk = 8 – 3 = 5. Karena hitung

2  < tabel
2 , 

maka H0 diterima. Hal ini berarti populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.1.1.2 Uji Homogenitas Data Awal 

Dari     hasil   uji    homogenitas  data  awal populasi dengan  uji  Barlett 

diperoleh hitung
2  = 0,30 dan tabel

2  = 
2
0,95(2) = 5,99. Karena 

2
hitung < 

2
tabel 



 

 

 

maka H0 diterima. Hal ini berarti ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian 

mempunyai varians yang sama atau homogen. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

4.1.1.3 Uji Kesamaan Rata-Rata Data Awal 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hitungF  = 0,09. Dari daftar 

distribusi  F   dengan  dk  pembilang = 2,   dk   penyebut = 92   dan   peluang 0,95  

( = 0,05) didapat 
tabelF  = 3,10. Ternyata hitungF  < 

tabelF  sehingga Ho terima. 

Dengan kata lain ketiga kelas  yang digunakan dalam penelitian mempunyai rata-

rata yang sama. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

4.1.2 Analisis Tahap Akhir 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data Akhir 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data akhir pada ketiga kelas yang 

digunakan dalam penelitian diperoleh hitung
2 = 9,05 dan tabel

2  = X0,95(5) = 11,07 

dengan α = 5 %, dk = 8 – 3 = 5. Karena hitung
2  < tabel

2 , maka H0 diterima. Hal 

ini berarti data akhir pada ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada  Lampiran 42. 

4.1.2.2 Uji  Homogenitas Data Akhir 

Dari hasil uji homogenitas data akhir dengan uji Barlett diperoleh 

hitung
2  = 3,05 dan tabel

2  = 
2

0,95(2) = 5,99. Karena 
2
hitung < 

2
tabel maka H0 

diterima. Hal ini berarti ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian mempunyai 

varians yang sama atau homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 43. 



 

 

 

4.1.2.3 Ketuntasan Belajar  

4.1.2.3.1 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 1 

Untuk menguji ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik kelas eksperimen 1 yang diberi metode pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan LKPD  dilakukan uji ketuntasan belajar dengan uji t. 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dalam penelitian ini adalah 65. Nilai tabelt  

dapat dilihat pada daftar distribusi student t  dengan dk = n – 1 dan peluang ( 1

). Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika thitung > ttabel. Dengan %5  dan 

30131 dk  diperoleh nilai 05,2tabelt . Berdasarkan hasil perhitungan uji 

ketuntasan belajar diperoleh 49,5hitungt . Karena tabelhitung tt   maka H0  ditolak. 

Hal ini berarti peserta didik pada kelas eksperimen 1 yang diberi metode 

pembelajaran Guided Discovery berbantuan LKPD  telah mencapai ketuntasan 

kemampuan komunikasi matematis. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 44.  

4.1.2.3.2 Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen 2 

Untuk menguji ketuntasan hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik kelas eksperimen 2 yang diberi metode pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan kartu soal dilakukan uji ketuntasan belajar dengan uji t. 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dalam penelitian ini adalah 65. Nilai tabelt  

dapat dilihat pada daftar distribusi student t  dengan dk = n – 1 dan peluang (

1 ). Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika thitung > ttabel. Dengan %5  



 

 

 

dan 30131 dk  diperoleh nilai 04,2tabelt . Berdasarkan hasil perhitungan 

uji ketuntasan belajar diperoleh 49,3hitungt . Karena tabelhitung tt   maka H0  

ditolak. Hal ini berarti peserta didik pada kelas eksperimen 1 yang diberi metode 

pembelajaran Guided Discovery berbantuan kartu soal  telah mencapai 

ketuntasan kemampuan komunikasi matematis. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 45.  

4.1.2.4 Hasil Uji Proporsi (Uji Satu Pihak) 

4.1.2.4.1 Uji Proporsi (Satu Pihak) Kelas Eksperimen 1 

Setelah dilakukan uji ketuntasan belajar, analisis dilanjutkan dengan uji 

proporsi satu pihak untuk menentukan proporsi peserta didik yang diberi metode 

pembelajaran Guided Discovery berbantuan LKPD yang telah mencapai KKM 

secara klasikal sebanyak lebih dari 75% dari jumlah peserta didik atau tidak. 

Dari hasil perhitungan diketahui Zhitung = 1,90 dan x = 27, n = 30; π = 0,75; 

dk(1 – π) = 0,25 dan α = 0,05 didapat Z(0,45) = 1,64. Karena  Zhitung   > Ztabel maka H0 

ditolak. Hal ini berarti proporsi peserta didik yang diberi metode pembelajaran Guided 

Discovery berbantuan LKPD  yang mendapat nilai ≥ 65 lebih dari 75%. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 48. 

4.1.2.4.2 Uji Proporsi (Satu Pihak) Kelas Eksperimen 2 

Setelah dilakukan uji ketuntasan belajar, analisis dilanjutkan dengan uji 

proporsi satu pihak untuk menentukan proporsi peserta didik yang diberi metode 

pembelajaran Guided Discovery berbantuan kartu soal yang telah mencapai KKM 

secara klasikal sebanyak lebih dari 75% dari jumlah peserta didik atau tidak. 



 

 

 

Dari  hasil  perhitungan  diketahui   Zhitung = 1,71   dan   x = 29;   n = 33;  

π = 0,75; dk(1 – π) = 0,25 dan α = 0,05 didapat Z(0,45) = 1,64. Karena  Zhitung  > Ztabel 

maka H0 ditolak. Hal ini berarti proporsi peserta didik yang diberi metode 

pembelajaran Guided Discovery berbantuan kartu soal yang mendapat nilai ≥ 65 

lebih dari 75%. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 49. 

4.1.2.5 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata 

Hipotesis yang diuji adalah Ho : 321    sedangkan Ha : paling 

sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku. Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa    hitungF  =  8,89.   Dari   daftar   distribusi   F   dengan  dk  pembilang  =  2,  

dk penyebut = 92 dan peluang 0,95 ( = 0,05) didapat tabelF  = 3,10. Dengan 

demikian, hitungF  > tabelF  sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan 

rata-rata pada ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 50. 

4.1.2.6 Hasil Uji Lanjut 

Karena pada uji ANAVA Ho ditolak maka dilakukan uji lanjut ANAVA. 

Uji lanjut yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Scheffe. Hipotesis yang 

diuji adalah Ho : 321    sedangkan Ha : 321   . Hasil perhitungan uji 

Scheffe menunjukkan bahwa untuk 
1  dan 

2  diperoleh S = 0,57 < Sα = 2,49. 

Hal ini berarti perbedaan rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis antara 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 tidak signifikan. Sedangkan untuk 
1  

dan 3  diperoleh S = 3,60 > Sα = 2,49. Hal ini berarti terdapat perbedaan rata-rata 

nilai kemampuan komunikasi matematis yang signifikan antara kelas eksperimen 



 

 

 

1 dan kelas kontrol sehingga rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis 

kelas eksperimen 1 lebih dari rata-rata nilai kemampuan komunikasi matematis 

kelas kontrol. Begitu juga untuk  
2  dan  3 diperoleh S = 3,12 > Sα = 2,49. Hal 

ini berarti terdapat perbedaan nilai kemampuan komunikasi matematis yang 

signifikan antara kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol sehingga rata-rata nilai 

kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen 2 lebih dari rata-rata nilai 

kemampuan komunikasi matematis kelas kontrol. Hasil perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 51. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai ulangan akhir 

semester gasal ketiga kelas yang digunakan untuk penelitian. Data tersebut 

dianalisis untuk mengetahui normalitas dan homogenitasnya. Berdasarkan hasil 

analisis data awal diperoleh bahwa ketiga kelas yang digunakan dalam penelitian 

ini berdistribusi  normal dan berasal dari kondisi yang sama (homogen). Dalam 

penelitian ini, kelas eksperimen 1 diberi pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dan kelas 

eksperimen 2 diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan 

kartu soal. 

4.2.1.1 Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 1 

Pada kelas eksperimen 1 yang diberi pembelajaran dengan metode 

Guided Discovery berbantuan LKPD, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat mereka menjawab berbagai pertanyaan 



 

 

 

yang ada dalam Compact Disk (CD) pembelajaran yang digunakan dalam kelas 

ini. Pada proses ini peserta didik dapat mengkomunikasikan gagasan dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam CD pembelajaran.  

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang diberikan pada kelas 

eksperimen 1 juga dapat menumbuhkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang berisi soal-soal 

komunikasi matematis ini diberi pada peserta didik yang telah dibagi menjadi 

beberapa kelompok diskusi. Dalam masing-masing kelompok, peserta didik 

mendiskusikan penyelesaian dari soal-soal yang ada dalam LKPD sehingga terjadi 

komunikasi antar peserta didik. Peserta didik lebih tertarik dan lebih mandiri 

dalam menyelesaikan soal-soal dalam LKPD karena di dalamnya terdapat 

panduan berupa langkah-langkah dalam menyelesaikan soal. Peserta didik yang 

kurang pandai tidak menggantungkan jawaban soal-soal pada peserta didik yang 

pandai. 

4.2.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 2 

Pada  kelas eksperimen 2 yang diberi pembelajaran dengan metode 

Guided Discovery berbantuan kartu soal, peserta didik juga terlihat aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. Sama seperti pada kelas eksperimen 1, peserta didik pada 

kelas eksperimen 2 aktif dalam menjawab berbagai pertanyaan dalam CD 

pembelajaran sehingga terjadi proses komunikasi yang baik antara peserta didik 

dan guru. Komunikasi antar peserta didik juga terjadi pada saat diskusi kelompok 

dimana masing-masing kelompok diberikan kartu soal yang berisi soal-soal 

komunikasi matematis pada materi pokok lingkaran.  



 

 

 

Peserta didik pada kelas eksperimen 2 juga terlihat aktif berdiskusi dalam 

kelompoknya dan aktif bertanya pada guru untuk mengerjakan soal-soal yang ada 

dalam kartu soal. Hal ini dikarenakan dalam kartu soal tidak terdapat panduan 

berupa langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan 

masalah-masalah seperti yang ada pada LKPD yang digunakan di kelas 

eksperimen 1. Peserta didik pada kelas eksperimen 2 berusaha untuk menemukan 

penyelesaian soal-soal tersebut dengan aktif berdiskusi dan menggunakan 

kemampuan pemahaman konsep tentang lingkaran yang telah didapatkannya 

melalui CD pembelajaran dengan optimal. Namun demikian, di kelas eksperimen 

2 masih ada beberapa peserta didik yang hanya menunggu temannya yang lebih 

pandai untuk menyelesaikan soal-soal dalam kartu soal tersebut. 

Namun, karena kartu soal dikerjakan dengan berdiskusi, peserta didik 

yang kurang aktif menjadi paham dengan jawaban soal melalui penjelasan dari 

temannya yang lebih pandai. Dengan demikian, secara umum kegiatan 

pembelajaran dalam kelas eksperimen 2 ini berlangsung cukup aktif dan dapat 

menarik perhatian peserta didik.    

4.2.2 Hasil Tes Komunikasi Matematis Materi Pokok Lingkaran 

Setelah ketiga kelas yang digunakan untuk penelitian diberi perlakuan 

yang berbeda, masing-masing kelas diberi tes kemampuan komunikasi matematis  

yang sama.  Hasil  tes  tersebut  kemudian diolah dan dianalisis dengan uji 

proporsi dan uji perbedaan rata-rata. 



 

 

 

Sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut, data hasil tes komunikasi 

matematis peserta didik pada ketiga kelas diuji normalitas dan homogenitasnya 

terlebih dahulu. Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas diperoleh 

bahwa data hasil tes kemampuan komunikasi matematis ketiga kelas tersebut 

berdistribusi normal dan homogen sehingga dapat dilakukan pengujian lebih 

lanjut pada data tersebut. 

Dalam penelitian ini pembelajaran dikatakan efektif jika (1) nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1 dan 

kelas eksperimen 2 yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 65 telah 

mencapai lebih dari 75% dan (2) rata-rata nilai tes komunikasi matematis peserta 

didik pada kelas eksperimen1 dan kelas eksperimen 2 lebih dari rata-rata nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis pada kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan pada hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

didapatkan thitung > ttabel untuk masing-masing kelas. Dengan demikian, peserta 

didik pada kelas eksperimen 1 yang diberi pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan LKPD dan kelas eksperimen 2 yang diberi pembelajaran 

dengan metode Guided Discovery berbantuan kartu soal dapat mencapai 

ketuntasan belajar. Sedangkan berdasarkan uji proporsi satu pihak pada kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh bahwa zhitung > ztabel. Dengan 

demikian, dapat dikatakan  bahwa  proporsi  peserta  didik  yang  mendapat  nilai 

lebih dari atau sama dengan  65  pada  kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

lebih dari 75%.  



 

 

 

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah uji perbedaan rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis pada materi pokok lingkaran peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 2 Sulang semester genap tahun pelajaran 2010/2011. 

Pengujian ini dilakukan dengan uji analisis varians (ANAVA). Berdasarkan uji 

ANAVA diperoleh Fhitung > Ftabel sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti bahwa ada 

perbedaan rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis pada materi 

pokok lingkaran antara peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Sulang semester 

genap tahun pelajaran 2010/2011 pada kelas eksperimen 1 yang diberi 

pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan LKPD, kelas 

eksperimen 2 yang diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan kartu soal dan kelas kontrol. 

Karena Ho pada uji ANAVA ditolak, maka terdapat perbedaan rata-rata 

pada ketiga kelas yang digunakan untuk penelitian tersebut. Untuk mengetahui 

kelas yang rata-ratanya berbeda signifikan dilakukan uji lanjut dengan uji Scheffe.  

Uji Scheffe yang dilakukan pada data hasil tes kemampuan komunikasi matematis 

dalam penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut. 

(1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1 

yang diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan 

LKPD dengan rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik  pada  kelas eksperimen 2  yang   diberi pembelajaran    dengan  metode 

Guided Discovery berbantuan kartu soal.  



 

 

 

(2) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol, 

yaitu rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada 

kelas eksperimen 1 yang diberi pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan LKPD lebih dari rata-rata nilai tes kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik pada kelas kontrol. 

(3) Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil tes kemampuan 

komunikasi matematis kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol, yaitu rata-rata 

nilai tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada kelas 

eksperimen 2 yang diberi pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan kartu soal lebih dari rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik pada kelas kontrol. 

Berdasarkan uji Scheffe tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2 dalam penelitian ini lebih dari rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi 

matematis pada kelas kontrol.  

Karena pada kelas eksperimen 1 diperoleh (1) peserta didik yang 

mendapat nilai tes kemampuan komunikasi matematis lebih dari atau sama 

dengan 65 telah mencapai lebih dari 75% dan (2) rata-rata nilai tes komunikasi 

matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1 lebih dari rata-rata nilai tes 

kemampuan komunikasi pada kelas kontrol, sedangkan pada kelas eksperimen 2 

diperoleh (1) peserta didik yang mendapat nilai tes kemampuan komunikasi 



 

 

 

matematis lebih dari atau sama dengan 65 telah mencapai lebih dari 75% dan (2) 

rata-rata nilai tes komunikasi matematis peserta didik pada kelas eksperimen 2 

lebih dari rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi pada kelas kontrol, maka 

penerapan metode pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

materi pokok lingkaran dapat dinyatakan efektif. 

Pembelajaran materi pokok lingkaran pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 dapat berlangsung efektif karena dalam kedua kelas ini peserta didik 

lebih tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Pada masing-masing kelas eksperimen 

digunakan media CD pembelajaran yang belum pernah digunakan dalam 

pembelajaran di SMP Negeri 2 Sulang. Melalui CD pembelajaran tersebut peserta 

didik dapat memahami konsep-konsep pada materi pokok lingkaran dengan 

mudah. Berbagai pertanyaan yang ada dalam CD pembelajaran berfungsi dalam 

proses penanaman konsep sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Dengan demikian, konsep-konsep yang dipelajari dapat mudah diingat dan 

bertahan lebih lama. 

Media LKPD dan kartu soal yang dikerjakan secara berkelompok dapat 

melatih kemampuan komunikasi matematis materi pokok lingkaran peserta didik 

pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Melalui kegiatan diskusi dalam 

masing-masing kelompok, peserta didik menjadi lebih mudah dalam memecahkan 

masalah yang ada dalam LKPD dan kartu soal jika dibandingkan dengan 

mengerjakan secara individu. Kedua media tersebut dapat melatih kemampuan 

peserta didik dalam melakukan investigasi atau penyelidikan awal tentang 



 

 

 

permasalahan yang dihadapi, melakukan langkah-langkah tertentu untuk 

memecahkan masalah, menafsirkan pendapat tentang konsep yang digunakan 

untuk menyelesaikan masalah, serta dapat menggunakan penyelesaian dari suatu 

permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan lain. 

Namun demikian, berdasarkan hasil koreksi terhadap jawaban peserta 

didik, didapatkan bahwa tidak semua peserta didik dapat mengerjakan soal tes 

kemampuan komunikasi matematis dengan sempurna. Ada peserta didik yang 

dapat menyelesaikan soal tes dengan sempurna, tetapi ada peserta didik yang 

menyelesaikannya dengan kurang sempurna, bahkan tidak bisa mengerjakan sama 

sekali. Berikut ini beberapa contoh jawaban peserta didik dalam mengerjakan soal 

tes kemampuan komunikasi matematis materi pokok lingkaran. 

 

Gambar 4.1 contoh jawaban sempurna peserta 

didik untuk soal tes nomor 3  

Gambar 4.1 merupakan salah satu contoh jawaban peserta didik  pada 

soal tes komunikasi matematis nomor 3 materi pokok lingkaran dalam penelitian 

ini. Peserta didik tersebut dapat mengerjakan soal nomor 3 dengan sempurna, 

yaitu dapat memenuhi aspek komunikasi matematis problem solving tool dan 

alternative solutions yang dipenuhi masing-masing indikatonya sehingga 



 

 

 

berdasarkan rubrik penskoran tes kemampuan komunikasi matematis (lihat Tabel 

2.2), peserta didik tersebut memperoleh skor 5.   

 

Gambar 4.2 contoh jawaban kurang sempurna 

peserta didik untuk soal tes nomor 3  

 

Pada Gambar 4.2, perserta didik mengerjakan soal nomor 3 pada tes 

kemampuan komunikasi matematis materi pokok lingkaran dengan kurang 

sempurna, yaitu peserta didik melakukan kesalahan perhitungan dalam 

menggunakan penyelesaian suatu masalah untuk menyelesaikan masalah lain. 

Dapat dikatakan peserta didik kurang sempurna dalam memenuhi aspek 

alternative solution sehingga berdasarkan rubrik penskoran tes kemampuan 

komunikasi matematis (lihat Tabel 2.2), peserta didik tersebut memperoleh skor 4.  

 

Gambar 4.3 contoh jawaban tidak benar peserta 

 didik untuk soal tes nomor 3  



 

 

 

Gambar 4.3 merupakan salah satu contoh jawaban peserta didik yang 

tidak benar untuk soal nomor 3 pada tes kemampuan komunikasi matematis yang 

diberikan pada penelitian ini. Pada langkah pengerjaan kedua, peserta didik 

tersebut tidak dapat menggunakan konsep dengan benar untuk mengerjakan soal 

atau dengan kata lain peserta didik tersebut tidak dapat memenuhi indikator basis 

for meaningful actions pada aspek problem solving tool. Dengan demikian, 

peserta didik tersebut dipastikan juga akan melakukan kesalahan pada tahap 

berikutnya, yaitu tidak dapat memenuhi indikator interpretation of arguments 

using mathematics  dan utilization of mathematical problem-solving in 

conjunction with other forms of analysis pada aspek komunikasi matematis 

alternative solutions. Berdasarkan pada rubrik penskoran tes kemampuan 

komunikasi matematis (lihat Tabel 2.2), dengan hasil pekerjaan seperti pada 

Gambar 4.3 peserta didik tersebut mendapatkan skor 2. 

Rata-rata nilai tes kemampuan komunikasi matematis materi pokok 

lingkaran pada kelas eksperimen 1 memang lebih dari rata-rata nilai tes 

kemampuan komunikasi matematis materi pokok lingkaran pada kelas eksperimen 

2 tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan 

hipotesis nomor tiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara peserta didik yang diberi metode 

pembelajaran Guided Discovery berbantuan LKPD dengan peserta didik yang 

diberi metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan kartu soal. Penolakan 

hipotesis tersebut diduga karena peserta didik pada kelas eksperimen 2 yang diberi 

metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan kartu soal dapat 



 

 

 

memaksimalkan pemahaman konsep tentang materi lingkaran yang mereka 

dapatkan pada saat menggunakan CD Pembelajaran untuk mengerjakan soal-soal 

yang ada dalam kartu soal walaupun dalam kartu soal tidak diberikan panduan 

untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan.  

Hal lain yang diduga menjadi penyebab tidak adanya perbedaan rata-rata 

hasil tes kemampuan komunikasi matematis yang signifikan antara peserta didik 

kelas eksperimen 1 dengan peserta didik kelas eksperimen 2 adalah kurang 

sempurnanya LKPD yang digunakan dalam pembelajaran di kelas eksperimen 1. 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang diharapkan dapat memberikan rata-

rata hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang berbeda dari 

peserta didik yang diberi kartu soal yang digunakan pada kelas eksperimen 2 

masih mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara 

lain (1) kurang sempurnanya pertanyaan-pertanyaan panduan yang ada pada 

LKPD, yaitu adanya pertanyaan-pertanyaan panduan yang kurang dapat dipahami 

peserta didik, dan (2) beberapa kerangka penyelesaian soal masih kurang tepat. 

Kelemahan-kelemahan dari LKPD tersebut  menyebabkan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik pada kelas eksperimen 1 belum dapat 

dimaksimalkan sehingga hasilnya tidak berbeda signifikan dengan peserta didik 

pada kelas eksperimen 2. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Penerapan metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) efektif terhadap kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas VIII SMP pada materi pokok lingkaran. 

(2) Penerapan metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan Kartu Soal 

efektif terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VIII 

SMP pada materi pokok lingkaran. 

(3) Tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil tes 

kemampuan komunikasi matematis materi pokok Lingkaran peserta didik 

pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. 

5.2 Saran 

(1) Dalam menerapkan pembelajaran dengan metode Guided Discovery 

berbantuan LKPD dan metode Guided Discovery berbantuan kartu soal, 

kemampuan guru dalam mengelola waktu dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran sangat diperlukan sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai dengan baik. 

(2) Perlu dilakukan perbaikan CD pembelajaran, LKPD, dan kartu soal yang 

digunakan dalam pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan 

LKPD dan metode Guided Discovery berbantuan kartu soal agar didapatkan 

hasil yang lebih baik dari hasil penelitian ini. 



 

 

 

(3) Guru   matematika kelas   VIII   SMP   Negeri  2 Sulang diharapkan dapat 

mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan metode Guided 

Discovery sehingga media yang digunakan tidak hanya CD pembelajaran, 

LKPD dan kartu soal.  

(4) Metode pembelajaran Guided Discovery berbantuan LKPD dan metode 

pembelajaran Guided Discovery berbantuan kartu soal dapat digunakan 

sebagai alternatif dalam pembelajaran matematika materi pokok lingkaran di 

SMP Negeri 2 Sulang. 
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DATA AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No. 
KELAS EKSPERIMEN 1 KELAS EKSPERIMEN 2 KELAS KONTROL 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

1. D-01 67 F-01 60 B-01 66 
2. D-02 69 F-02 65 B-02 80 
3. D-03 65 F-03 84 B-03 65 
4. D-04 68 F-04 59 B-04 68 
5. D-05 66 F-05 62 B-05 68 
6. D-06 78 F-06 68 B-06 72 
7. D-07 61 F-07 66 B-07 70 
8. D-08 65 F-08 58 B-08 74 
9. D-09 79 F-09 70 B-09 57 

10. D-10 80 F-10 60 B-10 71 
11. D-11 67 F-11 61 B-11 76 
12. D-12 65 F-12 63 B-12 60 
13. D-13 69 F-13 76 B-13 67 
14. D-14 68 F-14 61 B-14 74 
15. D-15 69 F-15 63 B-15 70 
16. D-16 69 F-16 65 B-16 65 
17. D-17 73 F-17 61 B-17 69 
18. D-18 83 F-18 64 B-18 69 
19. D-19 67 F-19 63 B-19 84 
20. D-20 59 F-20 63 B-20 59 
21. D-21 64 F-21 64 B-21 76 
22. D-22 67 F-22 60 B-22 61 
23. D-23 63 F-23 74 B-23 77 
24. D-24 62 F-24 68 B-24 70 
25. D-25 60 F-25 64 B-25 63 
26. D-26 64 F-26 62 B-26 68 
27. D-27 63 F-27 78 B-27 65 
28. D-28 76 F-28 61 B-28 57 
29. D-29 67 F-29 65 B-29 74 
30. D-30 64 F-30 59 B-30 64 
31. D-31   F-31 60 B-31 83 
32     F-32 88 B-32 76 
33     F-33 67     
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SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN KELAS EKSPERIMEN 1 

Satuan Pendidikan  : SMP (Kelas VIII, Semester Genap) 

Standar Kompetensi  : 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Media  Sumber Alokasi 

Waktu Jenis Tagihan Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 

Menentukan 

unsur dan 

bagian-bagian 

lingkaran 

Lingkaran 

Sub 

materi 

pokok : 

lingkaran 

dan unsur-

unsurnya 

Dengan menggunakan metode 

pembelajaran Guided Discovery 

peserta didik melakukan : 

1) Kegiatan eksplorasi 

Tahap pengenalan dan review 

a. Guru memulai pembelajaran 

dengan mengingatkan 

kembali tentang bentuk 

lingkaran 

b. Peserta didik mengamati 

contoh-contoh dan bukan 

contoh benda-benda yang 

berbentuk lingkaran, 

misalnya uang logam dan 

roda sepeda (berbentuk 

lingkaran),  papan tulis (tidak 

berbentuk lingkaran) ,dll.  

c. Peserta didik mencari contoh-

contoh benda lain dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berbentuk lingkaran, 

misalnya gelang, jam 

dinding, tutup kaleng,dll.  

Tahap Terbuka 

d. Peserta didik mengamati 

 Menyebutkan 

unsur-unsur 

dan bagian-

bagian 

lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 Tugas 

individu 

 Tugas 

Kelompok 

 

Tes Tertulis 

Uraian 

Gambarlah sebuah 

lingkaran yang berpusat di 

O dan panjang jari-jarinya 

2 cm. Kemudian pada 

lingkaran tersebut 

gambarlah dua buah jari-

jari, sebuah diameter, 

sebuah juring dan sebuah 

tembereng.  

Laptop, 

LCD, 

LKPD 

 Bambang 

Irianto dan 

Rahmat 

Kamil. 2005. 

Buku 

Matematika 2 

untuk SMP 

Kelas VIII. 

Acarya 

Media : 

Bandung. 

 M. Cholik A 

dan Sugijono. 

2005. 

Matematika 

SMP untuk 

Kelas VIII. 

Erlangga : 

Jakarta. 

 Buku 

referensi 

yang lain, 

internet, 

lingkungan 

 

2 x 40’ 

Lampiran 5 
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unsur-unsur lingkaran dengan 

menggunakan model 

e. Peserta didik  mengamati dan  

membandingkan masing-

masing unsur lingkaran 

2) Kegiatan elaborasi  

Tahap Konvergen 

a. Peserta didik dibimbing 

untuk menemukan pengertian 

tentang masing-masing unsur 

lingkaran dari model yang 

disajikan 

b. Peserta didik diberi 

permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

lingkaran dan unsur-unsurnya 

melalui LKPD  

c. Peserta didik mendiskusikan 

penyelesaian dari masalah 

d. Kegiatan Konfirmasi 

Tahap Penutup  

Pesertadidik menyimpulkan 

pengertian masing-masing 

unsur lingkaran dan cara 

menentukan penyelesaian 

masalah yang berhubungan 

dengan lingkaran dan unsur-

unsurnya. 

. 

4.2 Keliling Dengan menggunakan metode  Menemukan  Tugas Tes Tertulis 1. Seorang pengrajin akan Laptop,  Bambang 4 x 40’ 
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Menghitung 

keliling dan 

luas lingkaran 

dan luas  

lingkaran 

pembelajaran Guided Discovery 

peserta didik melakukan : 

1) Kegiatan eksplorasi 

Tahap pengenalan dan review 

a. Guru memulai pembelajaran 

dengan mengingatkan 

kembali tentang lingkaran 

dan unsur-unsurnya 

Tahap Terbuka 

b. Peserta didik mengamati 

seperangkat model untuk 

menemukan nilai phi, rumus 

keliling lingkaran dan rumus 

luas lingkaran melalui CD 

pembelajaran Interaktif 

 

c. Peserta didik  diminta 

mengamati dan  

membandingkan masing-

masing bagian materi yang 

ditampilkan dalam CD 

pembelajaran interaktif 

2)  Kegiatan elaborasi  

Tahap Konvergen 

a. Peserta didik dipandu untuk 

mengkonstruk pengetahuan 

dalam menemukan nilai phi, 

rumus keliling lingkaran, dan 

rumus luas lingkaran melalui 

berbagai pertanyaan pada 

nilai phi 

 

 Menentukan 

rumus 

keliling dan 

luas lingkaran 

 

 Menghitung 

keliling dan 

luas lingkaran 

 

individu 

 Tugas 

Kelompok 

 

Uraian membuat souvenir. 

Salah satu bagian dari 

souvenir tersebut 

berbentuk lingkaran 

yang dibuat dari seutas 

kawat. Jika kawat yang 

digunakan panjangnya 

220 cm dan diameter 

lingkaran yang dibentuk 

adalah 3,5 cm, dapatkah 

kalian menentukan 

berapa banyak 

lingkaran yang dapat 

dibuat pengrajin 

tersebut? Bagaimana 

cara kalian untuk 

menentukannya? 

2. Sebuah seng berbentuk 

persegi panjang dengan 

ukuran 160 cm x 110 

cm akan dibuat tutup 

kaleng berbentuk 

lingkaran dengan 

panjang jari-jari 10 cm. 

Berapakah banyak tutup 

kaleng yang dapat 

dibuat? 

 

LCD, 

LKPD 

Irianto dan 

Rahmat 

Kamil.2005. 

Buku 

Matematika 2 

untuk SMP 

Kelas VIII. 

Acarya 

Media : 

Bandung. 

 M. Cholik A 

dan Sugijono. 

2005. 

Matematika 

SMP untuk 

Kelas VIII. 

Erlangga : 

Jakarta. 

 Buku 

referensi 

yang lain, 

internet, 

lingkungan 
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model yang diberikan 

b. Peserta didik mencari pola 

hubungan dari model-model 

yang ditampilkan untuk  

menemukan nilai phi, rumus 

keliling lingkaran, dan rumus 

luas lingkaran dengan 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan 

c. Peserta didik diberi 

permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

keliling dan luas lingkaran 

melalui LKPD  

d. Peserta didik mendiskusikan 

penyelesaian dari masalah 

yang diberikan 

3) Kegiatan Konfirmasi 

Tahap Penutup  

Peserta didik menyimpulkan 

tentang pengertian nilai phi, 

rumus keliling lingkaran dan 

rumus luas lingkaran dan cara 

menemukan penyelesaian 

masalah yang berhubungan 

dengan keliling dan luas 

lingkaran. 
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SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN KELAS EKSPERIMEN 2 

Satuan Pendidikan  : SMP (Kelas VIII, Semester Genap) 

Standar Kompetensi  : 4. Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Media  Sumber Alokasi 

Waktu Jenis Tagihan Bentuk 

Instrumen 

Contoh Instrumen 

4.1 

Menentukan 

unsur dan 

bagian-bagian 

lingkaran 

Lingkaran 

Sub 

materi 

pokok : 

lingkaran 

dan unsur-

unsurnya 

Dengan menggunakan metode 

pembelajaran Guided Discovery 

peserta didik melakukan : 

1) Kegiatan eksplorasi 

Tahap pengenalan dan review 

a. Guru memulai pembelajaran 

dengan mengingatkan 

kembali tentang bentuk 

lingkaran 

b. Peserta didik mengamati 

contoh-contoh dan bukan 

contoh benda-benda yang 

berbentuk lingkaran, 

misalnya uang logam dan 

roda sepeda (berbentuk 

lingkaran),  papan tulis (tidak 

berbentuk lingkaran) ,dll.  

c. Peserta didik mencari contoh-

contoh benda lain dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berbentuk lingkaran, 

misalnya gelang, jam 

dinding, tutup kaleng,dll.  

Tahap Terbuka 

d. Peserta didik mengamati 

 Menyebutkan 

unsur-unsur 

dan bagian-

bagian 

lingkaran 

 

 

 

 

 

 

 Tugas 

individu 

 Tugas 

Kelompok 

 

Tes Tertulis 

Uraian 

Gambarlah sebuah 

lingkaran yang berpusat di 

O dan panjang jari-jarinya 

2 cm. Kemudian pada 

lingkaran tersebut 

gambarlah dua buah jari-

jari, sebuah diameter, 

sebuah juring dan sebuah 

tembereng.  

Laptop, 

LCD, 

Kartu 

Soal 

 Bambang 

Irianto dan 

Rahmat 

Kamil. 2005. 

Buku 

Matematika 2 

untuk SMP 

Kelas VIII. 

Acarya 

Media : 

Bandung. 

 M. Cholik A 

dan Sugijono. 

2005. 

Matematika 

SMP untuk 

Kelas VIII. 

Erlangga : 

Jakarta. 

 Buku 

referensi 

yang lain, 

internet, 

lingkungan 

 

2 x 40’ 

Lampiran 6 
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unsur-unsur lingkaran dengan 

menggunakan model 

e. Peserta didik  mengamati dan  

membandingkan masing-

masing unsur lingkaran 

2) Kegiatan elaborasi  

Tahap Konvergen 

a. Peserta didik dibimbing 

untuk menemukan pengertian 

tentang masing-masing unsur 

lingkaran dari model yang 

disajikan 

b. Peserta didik diberi 

permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

lingkaran dan unsur-unsurnya 

melalui Kartu Soal  

c. Peserta didik mendiskusikan 

penyelesaian dari masalah 

3) Kegiatan Konfirmasi 

Tahap Penutup  

Pesertadidik menyimpulkan 

pengertian masing-masing 

unsur lingkaran dan cara 

menentukan penyelesaian 

masalah yang berhubungan 

dengan lingkaran dan unsur-

unsurnya. 

. 

4.2 Keliling Dengan menggunakan metode  Menemukan  Tugas Tes Tertulis 3. Seorang pengrajin akan Laptop,  Bambang 4 x 40’ 
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Menghitung 

keliling dan 

luas lingkaran 

dan luas  

lingkaran 

pembelajaran Guided Discovery 

peserta didik melakukan : 

1) Kegiatan eksplorasi 

Tahap pengenalan dan review 

a. Guru memulai pembelajaran 

dengan mengingatkan 

kembali tentang lingkaran 

dan unsur-unsurnya 

Tahap Terbuka 

b. Peserta didik mengamati 

seperangkat model untuk 

menemukan nilai phi, rumus 

keliling lingkaran dan rumus 

luas lingkaran melalui CD 

pembelajaran Interaktif 

 

c. Peserta didik  diminta 

mengamati dan  

membandingkan masing-

masing bagian materi yang 

ditampilkan dalam CD 

pembelajaran interaktif 

2)  Kegiatan elaborasi  

Tahap Konvergen 

a. Peserta didik dipandu untuk 

mengkonstruk pengetahuan 

dalam menemukan nilai phi, 

rumus keliling lingkaran, dan 

rumus luas lingkaran melalui 

berbagai pertanyaan pada 

nilai phi 

 

 Menentukan 

rumus 

keliling dan 

luas lingkaran 

 

 Menghitung 

keliling dan 

luas lingkaran 

 

individu 

 Tugas 

Kelompok 

 

Uraian membuat souvenir. 

Salah satu bagian dari 

souvenir tersebut 

berbentuk lingkaran 

yang dibuat dari seutas 

kawat. Jika kawat yang 

digunakan panjangnya 

220 cm dan diameter 

lingkaran yang dibentuk 

adalah 3,5 cm, dapatkah 

kalian menentukan 

berapa banyak 

lingkaran yang dapat 

dibuat pengrajin 

tersebut? Bagaimana 

cara kalian untuk 

menentukannya? 

4. Sebuah seng berbentuk 

persegi panjang dengan 

ukuran 160 cm x 110 

cm akan dibuat tutup 

kaleng berbentuk 

lingkaran dengan 

panjang jari-jari 10 cm. 

Berapakah banyak tutup 

kaleng yang dapat 

dibuat? 

 

LCD, 

Kartu 

Soal 

Irianto dan 

Rahmat 

Kamil.2005. 

Buku 

Matematika 2 

untuk SMP 

Kelas VIII. 

Acarya 

Media : 

Bandung. 

 M. Cholik A 

dan Sugijono. 

2005. 

Matematika 

SMP untuk 

Kelas VIII. 

Erlangga : 

Jakarta. 

 Buku 

referensi 

yang lain, 

internet, 

lingkungan 
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model yang diberikan 

b. Peserta didik mencari pola 

hubungan dari model-model 

yang ditampilkan untuk  

menemukan nilai phi, rumus 

keliling lingkaran, dan rumus 

luas lingkaran dengan 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan 

c. Peserta didik diberi 

permasalahan sehari-hari 

yang berkaitan dengan 

keliling dan luas lingkaran 

melalui Kartu Soal  

d. Peserta didik mendiskusikan 

penyelesaian dari masalah 

yang diberikan 

3) Kegiatan Konfirmasi 

Tahap Penutup  

Peserta didik menyimpulkan 

tentang pengertian nilai phi, 

rumus keliling lingkaran dan 

rumus luas lingkaran dan cara 

menemukan penyelesaian 

masalah yang berhubungan 

dengan keliling dan luas 

lingkaran. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Sulang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Jumlah Pertemuan :  I  

 

  

A. Standar Kompetensi   

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir logis dalam menemukan konsep lingkaran dan unsur-unsurnya 

serta jujur, percaya diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu 

yang berkaitan dengan lingkaran dan unsur-unsurnya. 

2. Berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan lingkaran dan unsur-unsurnya kemudian menuliskannya dengan 

sistematis serta bersikap santun dan percaya diri dalam menyampaikan 

pendapat, santun dalam mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi 

berlangsung.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan Metode Guided Discovery berbantuan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik diharapkan dapat : 

1. berpikir logis dalam menemukan konsep lingkaran dan unsur-unsurnya 

yang ditampilkan dalam CD pembelajaran interaktif, serta jujur, percaya 

diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan 

materi lingkaran dan unsur-unsurnya; 

2. berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan lingkaran dan unsur-unsurnya, bersikap santun dan percaya diri 

dalam menyampaikan jawaban LKPD yang dikerjakan, serta santun dalam 

Lampiran 7 
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mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi tentang materi keliling 

lingkaran. 

E. Materi Ajar 

Materi ajar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. 

Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan kedudukan titik-

titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu tersebut 

merupakan titik pusat lingkaran. 

Unsur-unsur lingkaran :  

 

 

Gb.1 Lingkaran dan unsur- 

unsurnya 
 

 

F. Alokasi Waktu  

2 X 40 menit  

 

G. Metode Pembelajaran 

Metode  : Guided Discovery, tanya jawab, diskusi, penugasan individu. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran 
Karakter yang 

ditanamkan 

Pendahuluan  (selama 15 menit) 

a. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik diajak 

berdo’a bersama untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius), kemudian peserta didik 

menjawab salam dari guru. 

 

Religius.   

 

 

 

Keterangan : 

1. Titik O adalah titik pusat lingkaran 

2.   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅  adalah jari-jari (r) 

3.   ̅̅ ̅̅  adalah diameter (d) 

4.   ̅̅ ̅̅  merupakan tali busur 

5.   ̂,   ̂, dan   ̂ adalah busur lingkaran 

6. Daerah AOB yang dibatasi oleh    ̂ (daerah 

yang berwarna abu-abu) merupakan juring 

lingkaran 

7. Daerah yang dibatasi oleh   ̂  dan tali busur AC 

(daerah yang berwarna kuning) disebut 

tembereng 

8.   ̅̅ ̅̅  merupakan apotema. 
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b. Peserta didik diminta bantuannya untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis bila kotor 

kemudian menyiapkan buku matematika. 

c. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik dan 

menanyakan alasan jika ada yang tidak masuk tanpa 

keterangan untuk menanamkan kedisiplinan. Jika 

alasannya sakit, peserta didik diajak untuk peduli 

terhadap teman, yaitu dengan mendo’akannya agar 

cepat sembuh dan meminta peserta didik yang dekat 

rumahnya untuk menjenguk. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari  

peserta didik pada pembelajaran hari ini dengan 

menampilkan slide 1, kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran melalui slide 2-3 (lihat 

Lampiran 13). 

Saling membantu, 

cinta kebersihan. 

 

Kedisiplinan, peduli 

terhadap teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (selama 55 menit) 

a. Tahap 1 : tahap pengenalan dan review 

 Menarik perhatian 

Guru memberikan motivasi, membangkitkan 

keingintahuan peserta didik, dengan 

menekankan bahwa materi ini sering digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya kita dapat mengetahui 

benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran 

dan bagian-bagiannya. (Eksplorasi) 

 Menghidupkan pengetahuan sebelumnya 

Peserta didik diajak berpikir kritis dengan 

mengingat kembali pengetahuan prasyarat 

tentang benda-benda berbentuk lingkaran 

melalui CD interaktif slide 4-6 (lihat Lampiran 

13), diharapkan peserta didik mempunyai sikap 

 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir kritis, 

percaya diri 
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percaya diri dalam menjawab pertanyaan dari 

guru. (Eksplorasi, Elaborasi) 

b. Tahap 2 : tahap terbuka 

 Memberikan pengalaman yang dapat 

mengkonstruksi pengetahuan. 

Guru menyajikan gambar yang digunakan untuk 

membangun pengetahuan peserta didik dalam 

menemukan unsur-unsur lingkaran melalui CD 

pembelajaran dan dengan santun meminta peserta 

untuk memperhatikan gambar tersebut (slide 9). 

(Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial. 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

unsur-unsur lingkaran dengan memperhatikan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 

CD pembelajaran (slide 9). (Eksplorasi, 

Elaborasi) 

c. Tahap 3 : tahap konvergen 

Guru dengan sifat santun dan demokratis memandu 

peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh-

contoh yang diberikan. 

 Mulai membuat abstraksi 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus keliling lingkaran dengan pendekatan nilai 

phi yang telah ditemukan (slide 10). 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial 

Guru melatih peserta didik untuk berani 

berpendapat dengan santun tentang rumus keliling 

lingkaran yang ditemukannya melalui CD 

pembelajaran. Guru memberikan konfirmasi 

kebenaran jawaban peserta didik melalui slide 12. 

 (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis, berani, 

percaya diri. 

 

 

 

 

 

Santun, 

demokratis. 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis. 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat orang 

lain, santun.  
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d. Peserta didik dalam kelas diminta untuk 

berkelompok (sekelompok terdiri dari 4-5 peserta 

didik) agar mampu bekerjasama dan berpikir logis 

untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis pada materi keliling lingkaran. 

(Elaborasi) 

e. Guru memberikan latihan soal melalui LKPD (lihat 

Lampiran 16) untuk ditemukan penyelesaiannya oleh 

peserta didik dalam kelompok, kemudian peserta 

didik dilatih agar percaya diri menyampaikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas dan membahasnya 

melalui tanya jawab yang santun. (Eksplorasi, 

Elaborasi, Konfirmasi)  

f. Peserta didik yang kurang aktif menyampaikan 

pendapat atau tidak antusias menyampaikan hasil 

pekerjaannya diberi motivasi oleh Guru yaitu 

dengan mengatakan bahwa kesalahan dalam belajar 

adalah hal yang wajar, sehingga peserta didik tidak 

boleh takut dan harus percaya diri menyampaikan 

pendapatnya. (Konfirmasi) 

Bekerjasama,  

percaya diri, berani 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

Penutup (selama 10 menit) 

a. Tahap 4 : tahap penutup 

Peserta didik diajak berpikir logis, dibimbing untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini kemudian 

Guru memberikan konfirmasi melalui slide 12 (lihat 

Lampiran 13). 

b. Peserta didik diberi PR tentang keliling lingkaran 

(lihat Lampiran 28).  

c. Peserta didik diberi kesempatan untuk meyampaikan 

pendapatnya  tentang pembelajaran hari ini, 

menyenangkan atau tidak dengan memberi 

alasannya. 

 

 

 

Berpikir logis 
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d. Sebagai kegiatan tindak lanjut, peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya jika masih kesulitan 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan. Guru 

juga memberi kesempatan peserta didik untuk 

bertanya di luar jam sekolah. 

e. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 

selanjutnya menggunakan Metode Guided 

Discovery berbantuan LKPD seperti pembelajaran 

hari ini, kemudian Guru memotivasi peserta didik 

untuk memiliki rasa cinta terhadap ilmu dan belajar 

tentang materi selanjutnya yaitu keliling lingkaran 

sehingga dapat menyelesaikan soal atau masalah 

yang diberikan Guru. 

f. Kegiatan pembelajaran ditutup dan diakhiri dengan 

salam/do’a untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1. Peserta didik dapat 

menuliskan konsep 

lingkaran dan unsur-

unsurnya dengan benar. 

Tes tulis  

 

Soal Uraian 

 

Lihat Lampiran 

16 

 

2. Peserta didik dapat 

menggunakan konsep 

lingkaran dan unsur-

unsurnya untuk 

menyelesaikan masalah 

yang diberikan. 

 

J. Sumber Belajar 

1. Agus, Nuniek Avianti. 2007. Mudah Belajar Matematika 2 Untuk Kelas 

VII SMP/MTs (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 



109 

 

 

2. Endah Budi R,dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning, Matematika 

Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VIII (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). 

5. CD Pembelajaran. 

 

Rembang,  Maret 2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

Slamet, S.Pd      Erni Musyahadah  

NIP 196611141993021002    NIM 4101407042  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Sulang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/ II 

Jumlah Pertemuan :  I  

 

   

A. Standar Kompetensi   

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung keliling lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir logis dalam menemukan rumus keliling lingkaran serta jujur, 

percaya diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan 

dengan keliling lingkaran. 

2. Berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan keliling lingkaran kemudian menuliskannya dengan sistematis 

serta bersikap santun dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat, 

santun dalam mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi berlangsung.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan Metode Guided Discovery berbantuan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik diharapkan dapat : 

1. berpikir logis dalam menemukan rumus keliling lingkaran yang 

ditampilkan dalam CD pembelajaran interaktif, serta jujur, percaya diri 

dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan 

materi keliling lingkaran; 

2. berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan keliling lingkaran, bersikap santun dan percaya diri dalam 

menyampaikan jawaban kartu soal yang dikerjakan, serta santun dalam 

mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi tentang materi keliling 

lingkaran. 

Lampiran 8 
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E. Materi Ajar 

Materi ajar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. 

a. Pendekatan Nilai Phi (π) 

Nilai phi (π) didapatkan dengan membandingkan keliling lingkaran 

dengan panjang diameter lingkaran. Nilai 
        

        
 ini disebut dengan 

konstanta π. Bilangan π ini bukan bilangan pecahan. Bilangan ini 

merupakan bilangan irrasional, yaitu bilangan yang tidak dapat 

dinyatakan dalam bentuk bilanagan pecahan biasa. Jadi, nilaia π adalah 

suatu pendekatan. Bilangan yang digunakan untuk pendekatan nilai phi 

(π) adalah             
  

 
   

b. Keliling Lingkaran 

Keliling lingkaran adalah panjang garis yang membentuk lingkaran. 

Keliling lingkaran dengan panjang jari-jari r dan panjang diameter d 

dirumuskan dengan : 

 

 

F. Alokasi Waktu  

2 X 40 menit  

 

G. Metode Pembelajaran 

Metode  : Guided Discovery, tanya jawab, diskusi, penugasan individu. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran 
Karakter yang 

ditanamkan 

Pendahuluan  (selama 15 menit) 

a. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik 

diajak berdo’a bersama untuk membudayakan nilai-

nilai keagamaan (religius), kemudian peserta didik 

menjawab salam dari guru. 

b. Peserta didik diminta bantuannya untuk 

 

Religius.   

 

 

 

Saling membantu, 

K = 2 r  atau K = d  
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membersihkan tulisan di papan tulis bila kotor 

kemudian menyiapkan buku matematika. 

c. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik dan 

menanyakan alasan jika ada yang tidak masuk 

tanpa keterangan untuk menanamkan kedisiplinan. 

Jika alasannya sakit, peserta didik diajak untuk 

peduli terhadap teman, yaitu dengan 

mendo’akannya agar cepat sembuh dan meminta 

peserta didik yang dekat rumahnya untuk 

menjenguk. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari  

peserta didik pada pembelajaran hari ini dengan 

menampilkan slide 9, kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran melalui slide 9. Sebelumnya 

ditampilkan slide 1-8 sebagai slide pembuka (lihat 

Lampiran 14). 

cinta kebersihan. 

 

Kedisiplinan, peduli 

terhadap teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (selama 55 menit) 

a. Tahap 1 : tahap pengenalan dan review 

 Menarik perhatian 

Guru memberikan motivasi, membangkitkan 

keingintahuan peserta didik, dengan 

menekankan bahwa materi ini sering digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya kita dapat menghitung 

keliling benda-benda di sekitar yang berbentuk 

lingkaran. (Eksplorasi) 

 Menghidupkan pengetahuan sebelumnya 

Peserta didik diajak berpikir kritis dengan 

mengingat kembali pengetahuan prasyarat 

tentang benda-benda berbentuk lingkaran dan 

unsur-unsur lingkaran melalui CD interaktif 

slide 10-12 (lihat Lampiran 14), diharapkan 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir kritis, 

percaya diri 
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peserta didik mempunyai sikap percaya diri 

dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

b. Tahap 2 : tahap terbuka 

 Memberikan pengalaman yang dapat 

mengkonstruksi pengetahuan. 

Guru menyajikan beberapa gambar perangkat 

yang digunakan untuk membangun pengetahuan 

peserta didik dalam menemukan rumus keliling 

lingkaran melalui CD pembelajaran dan dengan 

santun meminta peserta untuk memperhatikan 

gambar perangkat tersebut (slide 13). (Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial. 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

pendekatan nilai phi yang akan digunakan untuk 

mencari rumus keliling lingkaran dengan 

memperhatikan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam CD pembelajaran 

untuk menemukan rumus keliling lingkaran 

dengan percaya diri (slide 14-17). (Eksplorasi, 

Elaborasi) 

3. Tahap 3 : tahap konvergen 

Guru dengan sifat santun dan demokratis memandu 

peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh-

contoh yang diberikan pada slide 14-17. 

 Mulai membuat abstraksi 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus keliling lingkaran dengan pendekatan nilai 

phi yang telah ditemukan (slide 18). 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial 

Guru melatih peserta didik untuk berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis, berani, 

percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santun, 

demokratis. 

 

 

 

 

Berpikir logis. 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 
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berpendapat dengan santun tentang rumus keliling 

lingkaran yang ditemukannya melalui CD 

pembelajaran. Guru memberikan konfirmasi 

kebenaran jawaban peserta didik melalui slide 22. 

 (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 

4. Peserta didik dalam kelas diminta untuk 

berkelompok (sekelompok terdiri dari 4-5 peserta 

didik) agar mampu bekerjasama dan berpikir logis 

untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis pada materi keliling lingkaran. 

(Elaborasi) 

5. Guru memberikan latihan soal melalui LKPD 

(lihat Lampiran 16) untuk ditemukan 

penyelesaiannya oleh peserta didik dalam 

kelompok, kemudian peserta didik dilatih agar 

percaya diri menyampaikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas dan membahasnya melalui tanya 

jawab yang santun. (Eksplorasi, Elaborasi, 

Konfirmasi)  

6. Peserta didik yang kurang aktif menyampaikan 

pendapat atau tidak antusias menyampaikan hasil 

pekerjaannya diberi motivasi oleh Guru yaitu 

dengan mengatakan bahwa kesalahan dalam 

belajar adalah hal yang wajar, sehingga peserta 

didik tidak boleh takut dan harus percaya diri 

menyampaikan pendapatnya. (Konfirmasi) 

pendapat orang 

lain, santun.  

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama,  

berpikir logis 

 

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama,  

percaya diri, berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

Penutup (selama 10 menit) 

a. Tahap 4 : tahap penutup 

Peserta didik diajak berpikir logis, dibimbing untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini kemudian 

Guru memberikan konfirmasi melalui slide 22 (lihat 

Lampiran 14). 

 

 

 

Berpikir logis 
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b. Peserta didik diberi PR tentang keliling lingkaran 

(lihat Lampiran 28).  

c. Peserta didik diberi kesempatan untuk meyampaikan 

pendapatnya  tentang pembelajaran hari ini, 

menyenangkan atau tidak dengan memberi 

alasannya. 

d. Sebagai kegiatan tindak lanjut, peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya jika masih kesulitan 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan. Guru 

juga memberi kesempatan peserta didik untuk 

bertanya di luar jam sekolah. 

e. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 

selanjutnya menggunakan Metode Guided 

Discovery berbantuan LKPD seperti pembelajaran 

hari ini, kemudian Guru memotivasi peserta didik 

untuk memiliki rasa cinta terhadap ilmu dan belajar 

tentang materi selanjutnya yaitu luas lingkaran 

sehingga dapat menyelesaikan soal atau masalah 

yang diberikan Guru. 

f. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan menampilkan 

slide 21 (lihat Lampiran 14) kemudian diakhiri 

dengan salam/do’a untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius) . 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1. Peserta didik dapat 

menuliskan rumus 

keliling lingkaran 

dengan benar. 

Tes tulis  

 

Soal Uraian 

 

Lihat Lampiran  

16 

2. Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

keliling lingkaran untuk 

menyelesaikan masalah 

yang diberikan. 
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J. Sumber Belajar 
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117 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Sulang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Jumlah Pertemuan :  I  

  

A. Standar Kompetensi   

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung luas lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir logis dalam menemukan rumus luas lingkaran serta jujur, percaya 

diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan 

luas lingkaran. 

2. Berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan luas lingkaran kemudian menuliskannya dengan sistematis serta 

bersikap santun dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat, santun 

dalam mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi berlangsung.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan Metode Guided Discovery berbantuan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD), peserta didik diharapkan dapat : 

1. berpikir logis dalam menemukan rumus luas lingkaran yang ditampilkan 

dalam CD pembelajaran interaktif, serta jujur, percaya diri dan mandiri 

dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan materi luas 

lingkaran; 

2. berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan luas lingkaran, bersikap santun dan percaya diri dalam 

menyampaikan jawaban LKPD yang dikerjakan, serta santun dalam 

mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi tentang materi luas 

lingkaran. 

Lampiran 9 
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E. Materi Ajar 

Materi ajar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. 

Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. 

Rumus luas lingkaran dengan panjang jari-jari r adalah : 

 

 

F. Alokasi Waktu  

2 X 40 menit  

G. Metode Pembelajaran 

Metode  : Guided Discovery, tanya jawab, diskusi, penugasan individu. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran 
Karakter yang 

ditanamkan 

Pendahuluan  (selama 15 menit) 

a. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik 

diajak berdo’a bersama untuk membudayakan nilai-

nilai keagamaan (religius), kemudian peserta didik 

menjawab salam dari guru. 

b. Peserta didik diminta bantuannya untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis bila kotor 

kemudian menyiapkan buku matematika. 

c. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik dan 

menanyakan alasan jika ada yang tidak masuk 

tanpa keterangan untuk menanamkan kedisiplinan. 

Jika alasannya sakit, peserta didik diajak untuk 

peduli terhadap teman, yaitu dengan 

mendo’akannya agar cepat sembuh dan meminta 

peserta didik yang dekat rumahnya untuk 

menjenguk. 

 

 

Religius.   

 

 

 

Saling membantu, 

cinta kebersihan. 

 

Kedisiplinan, peduli 

terhadap teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L = 2r   
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d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari  

peserta didik pada pembelajaran hari ini dengan 

menampilkan slide 1, kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran melalui slide 2. (lihat 

Lampiran 15). 

 

 

 

Kegiatan Inti (selama 55 menit) 

a. Tahap 1 : tahap pengenalan dan review 

 Menarik perhatian 

Guru memberikan motivasi, membangkitkan 

keingintahuan peserta didik, dengan 

menekankan bahwa materi ini sering digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya kita dapat luas benda-

benda di sekitar yang berbentuk lingkaran. 

(Eksplorasi) 

 Menghidupkan pengetahuan sebelumnya 

Peserta didik diajak berpikir kritis dengan 

mengingat kembali pengetahuan prasyarat 

tentang lingkaran dan unsur-unsurnya serta 

rumus keliling lingkaran melalui CD interaktif 

slide 3 (lihat Lampiran 15), diharapkan peserta 

didik mempunyai sikap percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. (Eksplorasi, 

Elaborasi) 

b. Tahap 2 : tahap terbuka 

 Memberikan pengalaman yang dapat 

mengkonstruksi pengetahuan. 

Guru menyajikan beberapa gambar perangkat 

yang digunakan untuk membangun pengetahuan 

peserta didik dalam menemukan rumus luas 

lingkaran melalui CD pembelajaran dan dengan 

santun meminta peserta untuk memperhatikan 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir kritis, 

percaya diri 
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gambar perangkat tersebut (slide 4). (Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial. 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas 

bangun datar jajar genjang (lihat Lampiran 15 

slide 5-7), dengan pendekatan luas bangun datar 

persegi panjang (lihat Lampiran 15 slide 8-10), 

dengan pendekatan luas bangun datar trapesium 

(lihat Lampiran 15 slide 11-13), dan dengan 

pendekatan luas bangun datar segitiga (lihat 

Lampiran 15 slide 14-16). Peserta didik 

memperhatikan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam CD pembelajaran 

untuk menemukan rumus luas lingkaran dengan 

percaya diri. (Eksplorasi, Elaborasi) 

c. Tahap 3 : tahap konvergen 

Guru dengan sifat santun dan demokratis memandu 

peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh-

contoh yang diberikan pada slide 5-16. 

 Mulai membuat abstraksi 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus luas lingkaran dengan pendekatan berbagai 

luas bangun datar (slide 7, 10, 13, 16). 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial 

Guru melatih peserta didik untuk berani 

berpendapat dengan santun tentang rumus luas 

lingkaran yang ditemukannya melalui CD 

pembelajaran. Guru memberikan konfirmasi 

kebenaran jawaban peserta didik melalui slide 17. 

 (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 

 

 

 

 

Berpikir logis, berani, 

percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santun, 

demokratis. 

 

 

 

 

Berpikir logis. 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat orang 

lain, santun.  
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d. Peserta didik dalam kelas diminta untuk 

berkelompok (sekelompok terdiri dari 4-5 peserta 

didik) agar mampu bekerjasama dan berpikir logis 

untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis pada materi luas lingkaran. (Elaborasi) 

e. Guru memberikan latihan soal melalui LKPD (lihat 

Lampiran 18) untuk ditemukan penyelesaiannya 

oleh peserta didik dalam kelompok, kemudian 

peserta didik dilatih agar percaya diri 

menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas 

dan membahasnya melalui tanya jawab yang 

santun. (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi)  

f. Peserta didik yang kurang aktif menyampaikan 

pendapat atau tidak antusias menyampaikan hasil 

pekerjaannya diberi motivasi oleh Guru yaitu 

dengan mengatakan bahwa kesalahan dalam belajar 

adalah hal yang wajar, sehingga peserta didik tidak 

boleh takut dan harus percaya diri menyampaikan 

pendapatnya. (Konfirmasi) 

Bekerjasama,  

berpikir logis 

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama,  

percaya diri, berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

Penutup (selama 10 menit) 

a. Tahap 4 : tahap penutup 

Peserta didik diajak berpikir logis, dibimbing untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini kemudian 

Guru memberikan konfirmasi melalui slide 17 (lihat 

Lampiran 15). 

b. Peserta didik diberi PR tentang luas lingkaran (lihat 

Lampiran 30).  

c. Peserta didik diberi kesempatan untuk meyampaikan 

pendapatnya  tentang pembelajaran hari ini, 

menyenangkan atau tidak dengan memberi 

alasannya. 

 

 

 

 

Berpikir logis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

d. Sebagai kegiatan tindak lanjut, peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya jika masih kesulitan 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan. Guru 

juga memberi kesempatan peserta didik untuk 

bertanya di luar jam sekolah. 

e. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 

selanjutnya menggunakan Metode Guided 

Discovery berbantuan LKPD seperti pembelajaran 

hari ini, kemudian Guru memotivasi peserta didik 

untuk memiliki rasa cinta terhadap ilmu dan belajar 

tentang materi selanjutnya yaitu luas lingkaran 

sehingga dapat menyelesaikan soal atau masalah 

yang diberikan Guru. 

f. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan menampilkan 

slide 18 (lihat Lampiran 15) kemudian diakhiri 

dengan salam/do’a untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

3. Peserta didik dapat 

menuliskan rumus luas 

lingkaran dengan benar. 

Tes tulis  

 

Soal Uraian 

 

Lihat lampiran 

18 

 

4. Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

luas lingkaran untuk 

menyelesaikan masalah 

yang diberikan. 

 

J. Sumber Belajar 

1. Agus, Nuniek Avianti. 2007. Mudah Belajar Matematika 2 Untuk Kelas 

VII SMP/MTs (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 
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Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Sulang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Jumlah Pertemuan :  I  

 

  

A. Standar Kompetensi   

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir logis dalam menemukan konsep lingkaran dan unsur-unsurnya 

serta jujur, percaya diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu 

yang berkaitan dengan lingkaran dan unsur-unsurnya. 

2. Berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan lingkaran dan unsur-unsurnya kemudian menuliskannya dengan 

sistematis serta bersikap santun dan percaya diri dalam menyampaikan 

pendapat, santun dalam mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi 

berlangsung.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan Metode Guided Discovery berbantuan kartu 

soal, peserta didik diharapkan dapat : 

1. berpikir logis dalam menemukan konsep lingkaran dan unsur-unsurnya 

yang ditampilkan dalam CD pembelajaran interaktif, serta jujur, percaya 

diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan 

dengan materi lingkaran dan unsur-unsurnya; 

2. berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan lingkaran dan unsur-unsurnya, bersikap santun dan percaya diri 

dalam menyampaikan jawaban kartu soal yang dikerjakan, serta santun 

dalam mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi tentang materi 

keliling lingkaran. 

Lampiran 10 
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E. Materi Ajar 

Materi ajar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. 

Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama 

terhadap titik tertentu. Titik tertentu tersebut merupakan titik pusat lingkaran. 

Unsur-unsur lingkaran :  

 

 

Gb.1 Lingkaran dan unsur- 

unsurnya 
 

 

 

 

F. Alokasi Waktu  

2 X 40 menit  

 

G. Metode Pembelajaran 

Metode  : Guided Discovery, tanya jawab, diskusi, penugasan individu. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran 
Karakter yang 

ditanamkan 

Pendahuluan  (selama 15 menit) 

a. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik 

diajak berdo’a bersama untuk membudayakan nilai-

nilai keagamaan (religius), kemudian peserta didik 

menjawab salam dari guru. 

b. Peserta didik diminta bantuannya untuk 

 

Religius.   

 

 

 

Saling membantu, 

Keterangan : 

9. Titik O adalah titik pusat lingkaran 

10.   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅  adalah jari-jari (r) 

11.   ̅̅ ̅̅  adalah diameter (d) 

12.   ̅̅ ̅̅  merupakan tali busur 

13.   ̂,   ̂, dan   ̂ adalah busur lingkaran 

14. Daerah AOB yang dibatasi oleh    ̂ (daerah 

yang berwarna abu-abu) merupakan juring 

lingkaran 

15. Daerah yang dibatasi oleh   ̂  dan tali 

busur AC (daerah yang berwarna kuning) 

disebut tembereng 

16.   ̅̅ ̅̅  merupakan apotema. 
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membersihkan tulisan di papan tulis bila kotor 

kemudian menyiapkan buku matematika. 

c. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik dan 

menanyakan alasan jika ada yang tidak masuk 

tanpa keterangan untuk menanamkan kedisiplinan. 

Jika alasannya sakit, peserta didik diajak untuk 

peduli terhadap teman, yaitu dengan 

mendo’akannya agar cepat sembuh dan meminta 

peserta didik yang dekat rumahnya untuk 

menjenguk. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari  

peserta didik pada pembelajaran hari ini dengan 

menampilkan slide 1, kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran melalui slide 2-3 (lihat 

Lampiran 13). 

cinta kebersihan. 

 

Kedisiplinan, peduli 

terhadap teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (selama 55 menit) 

a. Tahap 1 : tahap pengenalan dan review 

 Menarik perhatian 

Guru memberikan motivasi, membangkitkan 

keingintahuan peserta didik, dengan 

menekankan bahwa materi ini sering digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya kita dapat mengetahui 

benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran 

dan bagian-bagiannya. (Eksplorasi) 

 Menghidupkan pengetahuan sebelumnya 

Peserta didik diajak berpikir kritis dengan 

mengingat kembali pengetahuan prasyarat 

tentang benda-benda berbentuk lingkaran 

melalui CD interaktif slide 4-6 (lihat Lampiran 

13), diharapkan peserta didik mempunyai sikap 

percaya diri dalam menjawab pertanyaan dari 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir kritis, 

percaya diri 
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guru. (Eksplorasi, Elaborasi) 

b. Tahap 2 : tahap terbuka 

 Memberikan pengalaman yang dapat 

mengkonstruksi pengetahuan. 

Guru menyajikan gambar yang digunakan untuk 

membangun pengetahuan peserta didik dalam 

menemukan unsur-unsur lingkaran melalui CD 

pembelajaran dan dengan santun meminta peserta 

untuk memperhatikan gambar tersebut (slide 9). 

(Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial. 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

unsur-unsur lingkaran dengan memperhatikan dan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam 

CD pembelajaran (slide 9). (Eksplorasi, 

Elaborasi) 

c. Tahap 3 : tahap konvergen 

Guru dengan sifat santun dan demokratis memandu 

peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh-

contoh yang diberikan. 

 Mulai membuat abstraksi 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus keliling lingkaran dengan pendekatan nilai 

phi yang telah ditemukan (slide 10). 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial 

Guru melatih peserta didik untuk berani 

berpendapat dengan santun tentang rumus keliling 

lingkaran yang ditemukannya melalui CD 

pembelajaran. Guru memberikan konfirmasi 

kebenaran jawaban peserta didik melalui slide 12. 

 (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis, berani, 

percaya diri. 

 

 

 

 

 

Santun, 

demokratis. 

 

 

 

 

Berpikir logis. 

 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat orang 

lain, santun.  
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d. Peserta didik dalam kelas diminta untuk 

berkelompok (sekelompok terdiri dari 4-5 peserta 

didik) agar mampu bekerjasama dan berpikir logis 

untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis pada materi keliling lingkaran. 

(Elaborasi) 

e. Guru memberikan latihan soal melalui kartu soal 

(lihat Lampiran 22) untuk ditemukan 

penyelesaiannya oleh peserta didik dalam 

kelompok, kemudian peserta didik dilatih agar 

percaya diri menyampaikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas dan membahasnya melalui tanya jawab 

yang santun. (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi)  

f. Peserta didik yang kurang aktif menyampaikan 

pendapat atau tidak antusias menyampaikan hasil 

pekerjaannya diberi motivasi oleh Guru yaitu 

dengan mengatakan bahwa kesalahan dalam belajar 

adalah hal yang wajar, sehingga peserta didik tidak 

boleh takut dan harus percaya diri menyampaikan 

pendapatnya. (Konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama,  

percaya diri, berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

Penutup (selama 10 menit) 

a. Tahap 4 : tahap penutup 

Peserta didik diajak berpikir logis, dibimbing untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini kemudian 

Guru memberikan konfirmasi melalui slide 12 (lihat 

Lampiran 13). 

b. Peserta didik diberi PR tentang keliling lingkaran 

(lihat Lampiran 28).  

c. Peserta didik diberi kesempatan untuk meyampaikan 

pendapatnya  tentang pembelajaran hari ini, 

menyenangkan atau tidak dengan memberi 

alasannya. 

 

 

 

Berpikir logis 
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d. Sebagai kegiatan tindak lanjut, peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya jika masih kesulitan 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan. Guru 

juga memberi kesempatan peserta didik untuk 

bertanya di luar jam sekolah. 

e. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 

selanjutnya menggunakan Metode Guided 

Discovery berbantuan kartu soal seperti 

pembelajaran hari ini, kemudian Guru memotivasi 

peserta didik untuk memiliki rasa cinta terhadap 

ilmu dan belajar tentang materi selanjutnya yaitu 

keliling lingkaran sehingga dapat menyelesaikan 

soal atau masalah yang diberikan Guru. 

f. Kegiatan pembelajaran ditutup dan diakhiri dengan 

salam/do’a untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1. Peserta didik dapat 

menuliskan konsep 

lingkaran dan unsur-

unsurnya dengan benar. 

Tes tulis  

 

Soal Uraian 

 

Lihat Lampiran 

22 

 

2. Peserta didik dapat 

menggunakan konsep 

lingkaran dan unsur-

unsurnya untuk 

menyelesaikan masalah 

yang diberikan. 

 

J. Sumber Belajar 

1. Agus, Nuniek Avianti. 2007. Mudah Belajar Matematika 2 Untuk Kelas 

VII SMP/MTs (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan 

Nasional. 
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2. Endah Budi R,dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning, Matematika 

Sekolah Menengah Pertama Kelas VIII (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Nuharini, Dewi dan Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep dan 

Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VIII (BSE). Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

4. Kartu soal. 

5. CD Pembelajaran. 

 

Rembang,  Maret 2011 

Mengetahui, 

Guru Mata Pelajaran     Peneliti 

 

Slamet, S.Pd      Erni Musyahadah  

NIP 196611141993021002    NIM 4101407042  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Sulang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Jumlah Pertemuan :  I  

  

A. Standar Kompetensi   

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung keliling lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir logis dalam menemukan rumus keliling lingkaran serta jujur, 

percaya diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan 

dengan keliling lingkaran. 

2. Berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan keliling lingkaran kemudian menuliskannya dengan sistematis 

serta bersikap santun dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat, 

santun dalam mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi berlangsung.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan Metode Guided Discovery berbantuan kartu 

soal, peserta didik diharapkan dapat : 

1. berpikir logis dalam menemukan rumus keliling lingkaran yang 

ditampilkan dalam CD pembelajaran interaktif, serta jujur, percaya diri 

dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan 

materi keliling lingkaran; 

2. berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan keliling lingkaran, bersikap santun dan percaya diri dalam 

menyampaikan jawaban kartu soal yang dikerjakan, serta santun dalam 

mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi tentang materi keliling 

lingkaran. 

 

Lampiran 11 
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E. Materi Ajar 

Materi ajar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. 

a. Pendekatan Nilai Phi (π) 

Nilai phi (π) didapatkan dengan membandingkan keliling lingkaran 

dengan panjang diameter lingkaran. Nilai 
        

        
 ini disebut dengan 

konstanta π. Bilangan π ini bukan bilangan pecahan. Bilangan ini 

merupakan bilangan irrasional, yaitu bilangan yang tidak dapat 

dinyatakan dalam bentuk bilanagan pecahan biasa. Jadi, nilaia π adalah 

suatu pendekatan. Bilangan yang digunakan untuk pendekatan nilai phi 

(π) adalah             
  

 
   

b. Keliling Lingkaran 

Keliling lingkaran adalah panjang garis yang membentuk lingkaran. 

Keliling lingkaran dengan panjang jari-jari r dan panjang diameter d 

dirumuskan dengan : 

 

 

F. Alokasi Waktu  

2 X 40 menit  

 

G. Metode Pembelajaran 

Metode  : Guided Discovery, tanya jawab, diskusi, penugasan individu. 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran 
Karakter yang 

ditanamkan 

Pendahuluan  (selama 15 menit) 

a. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik diajak 

berdo’a bersama untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius), kemudian peserta didik 

menjawab salam dari guru. 

b. Peserta didik diminta bantuannya untuk 

 

Religius.   

 

 

 

Saling membantu, 

K = 2 r  atau K = d  
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membersihkan tulisan di papan tulis bila kotor 

kemudian menyiapkan buku matematika. 

c. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik dan 

menanyakan alasan jika ada yang tidak masuk tanpa 

keterangan untuk menanamkan kedisiplinan. Jika 

alasannya sakit, peserta didik diajak untuk peduli 

terhadap teman, yaitu dengan mendo’akannya agar 

cepat sembuh dan meminta peserta didik yang dekat 

rumahnya untuk menjenguk. 

d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari  

peserta didik pada pembelajaran hari ini dengan 

menampilkan slide 9, kemudian menyampaikan tujuan 

pembelajaran melalui slide 9. Sebelumnya 

ditampilkan slide 1-8 sebagai slide pembuka (lihat 

Lampiran 14). 

cinta kebersihan. 

 

Kedisiplinan, peduli 

terhadap teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti (selama 55 menit) 

a. Tahap 1 : tahap pengenalan dan review 

 Menarik perhatian 

Guru memberikan motivasi, membangkitkan 

keingintahuan peserta didik, dengan 

menekankan bahwa materi ini sering digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya kita dapat mengetahui 

benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran 

(lihat slide 10, Lampiran 14). (Eksplorasi) 

 Menghidupkan pengetahuan sebelumnya 

Peserta didik diajak berpikir kritis dengan 

mengingat kembali pengetahuan prasyarat 

tentang benda-benda berbentuk lingkaran dan 

unsur-unsur lingkaran melalui CD interaktif 

slide 10-12 (lihat Lampiran 14), diharapkan 

peserta didik mempunyai sikap percaya diri 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir kritis, 

percaya diri 
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dalam menjawab pertanyaan dari guru. 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

b. Tahap 2 : tahap terbuka 

 Memberikan pengalaman yang dapat 

mengkonstruksi pengetahuan. 

Guru menyajikan beberapa gambar perangkat 

yang digunakan untuk membangun pengetahuan 

peserta didik dalam menemukan rumus keliling 

lingkaran melalui CD pembelajaran dan dengan 

santun meminta peserta untuk memperhatikan 

gambar perangkat tersebut (slide 13). (Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial. 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

pendekatan nilai phi yang akan digunakan untuk 

mencari rumus keliling lingkaran dengan 

memperhatikan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam CD pembelajaran 

untuk menemukan rumus keliling lingkaran 

dengan percaya diri (slide 14-17). (Eksplorasi, 

Elaborasi) 

c. Tahap 3 : tahap konvergen 

Guru dengan sifat santun dan demokratis memandu 

peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh-

contoh yang diberikan pada slide 14-17. 

 Mulai membuat abstraksi 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus keliling lingkaran dengan pendekatan nilai 

phi yang telah ditemukan (slide 18). 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial 

Guru melatih peserta didik untuk berani 

berpendapat dengan santun tentang rumus keliling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir logis, berani, 

percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santun, 

demokratis. 

 

 

 

 

Berpikir logis. 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat orang 

lain, santun.  
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lingkaran yang ditemukannya melalui CD 

pembelajaran. Guru memberikan konfirmasi 

kebenaran jawaban peserta didik melalui slide 22. 

 (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 

d. Peserta didik dalam kelas diminta untuk 

berkelompok (sekelompok terdiri dari 4-5 peserta 

didik) agar mampu bekerjasama dan berpikir logis 

untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis pada materi keliling lingkaran. 

(Elaborasi) 

e. Guru memberikan latihan soal melalui kartu soal 

(lihat Lampiran 23) untuk ditemukan 

penyelesaiannya oleh peserta didik dalam 

kelompok, kemudian peserta didik dilatih agar 

percaya diri menyampaikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas dan membahasnya melalui tanya jawab 

yang santun. (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi)  

f. Peserta didik yang kurang aktif menyampaikan 

pendapat atau tidak antusias menyampaikan hasil 

pekerjaannya diberi motivasi oleh Guru yaitu 

dengan mengatakan bahwa kesalahan dalam belajar 

adalah hal yang wajar, sehingga peserta didik tidak 

boleh takut dan harus percaya diri menyampaikan 

pendapatnya. (Konfirmasi) 

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama,  

berpikir logis 

 

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama,  

percaya diri, berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

Penutup (selama 10 menit) 

a. Tahap 4 : tahap penutup 

Peserta didik diajak berpikir logis, dibimbing untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini kemudian 

Guru memberikan konfirmasi melalui slide 22 (lihat 

Lampiran 14). 

b. Peserta didik diberi PR tentang keliling lingkaran 

(lihat Lampiran 29).  

 

 

 

Berpikir logis 
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c. Peserta didik diberi kesempatan untuk meyampaikan 

pendapatnya  tentang pembelajaran hari ini, 

menyenangkan atau tidak dengan memberi 

alasannya. 

d. Sebagai kegiatan tindak lanjut, peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya jika masih kesulitan 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan. Guru 

juga memberi kesempatan peserta didik untuk 

bertanya di luar jam sekolah. 

e. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 

selanjutnya menggunakan Metode Guided 

Discovery berbantuan kartu soal seperti 

pembelajaran hari ini, kemudian Guru memotivasi 

peserta didik untuk memiliki rasa cinta terhadap 

ilmu dan belajar tentang materi selanjutnya yaitu 

luas lingkaran sehingga dapat menyelesaikan soal 

atau masalah yang diberikan Guru. 

f. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan menampilkan 

slide 21 (lihat Lampiran 14) kemudian diakhiri 

dengan salam/do’a untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius) . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

3. Peserta didik dapat 

menuliskan rumus 

keliling lingkaran 

dengan benar. 

Tes tulis  

 

Soal Uraian 

 

Lihat Lampiran 

23 

 

4. Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

keliling lingkaran untuk 

menyelesaikan masalah 

yang diberikan. 
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J. Sumber Belajar 
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4. Kartu soal. 
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Slamet, S.Pd      Erni Musyahadah  

NIP 196611141993021002    NIM 4101407042  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



138 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SMP N 2 Sulang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/ II 

Jumlah Pertemuan :  I  

  

A. Standar Kompetensi   

Menentukan unsur, bagian lingkaran serta ukurannya. 

B. Kompetensi Dasar 

Menghitung luas lingkaran. 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Berpikir logis dalam menemukan rumus luas lingkaran serta jujur, percaya 

diri dan mandiri dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan 

luas lingkaran. 

2. Berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan luas lingkaran kemudian menuliskannya dengan sistematis serta 

bersikap santun dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat, santun 

dalam mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi berlangsung.  

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui pembelajaran dengan Metode Guided Discovery berbantuan kartu 

soal, peserta didik diharapkan dapat : 

1. berpikir logis dalam menemukan rumus luas lingkaran yang ditampilkan 

dalam CD pembelajaran interaktif, serta jujur, percaya diri dan mandiri 

dalam mengerjakan tugas individu yang berkaitan dengan materi luas 

lingkaran; 

2. berpikir logis, mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam 

kelompok untuk menemukan penyelesaian masalah yang berhubungan 

dengan luas lingkaran, bersikap santun dan percaya diri dalam 

menyampaikan jawaban kartu soal yang dikerjakan, serta santun dalam 

mendengarkan pendapat orang lain saat diskusi tentang materi luas 

lingkaran. 

Lampiran 12 
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E. Materi Ajar 

Materi ajar pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. 

Luas lingkaran adalah luas daerah yang dibatasi oleh lengkung lingkaran. 

Rumus luas lingkaran dengan panjang jari-jari r adalah : 

 

 

F. Alokasi Waktu  

2 X 40 menit  

G. Metode Pembelajaran 

Metode  : Guided Discovery, tanya jawab, diskusi, penugasan individu. 

H. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah Pembelajaran 
Karakter yang 

ditanamkan 

Pendahuluan  (selama 15 menit) 

a. Sebelum memulai pembelajaran peserta didik 

diajak berdo’a bersama untuk membudayakan nilai-

nilai keagamaan (religius), kemudian peserta didik 

menjawab salam dari guru. 

b. Peserta didik diminta bantuannya untuk 

membersihkan tulisan di papan tulis bila kotor 

kemudian menyiapkan buku matematika. 

c. Guru memeriksa daftar hadir peserta didik dan 

menanyakan alasan jika ada yang tidak masuk 

tanpa keterangan untuk menanamkan kedisiplinan. 

Jika alasannya sakit, peserta didik diajak untuk 

peduli terhadap teman, yaitu dengan 

mendo’akannya agar cepat sembuh dan meminta 

peserta didik yang dekat rumahnya untuk 

menjenguk. 

 

 

Religius.   

 

 

 

Saling membantu, 

cinta kebersihan. 

 

Kedisiplinan, peduli 

terhadap teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L = 2r   
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d. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari  

peserta didik pada pembelajaran hari ini dengan 

menampilkan slide 1, kemudian menyampaikan 

tujuan pembelajaran melalui slide 2. (lihat 

Lampiran 15). 

 

 

 

Kegiatan Inti (selama 55 menit) 

a. Tahap 1 : tahap pengenalan dan review 

 Menarik perhatian 

Guru memberikan motivasi, membangkitkan 

keingintahuan peserta didik, dengan 

menekankan bahwa materi ini sering digunakan 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, misalnya kita dapat luas benda-

benda di sekitar yang berbentuk lingkaran. 

(Eksplorasi) 

 Menghidupkan pengetahuan sebelumnya 

Peserta didik diajak berpikir kritis dengan 

mengingat kembali pengetahuan prasyarat 

tentang lingkaran dan unsur-unsurnya serta 

rumus keliling lingkaran melalui CD interaktif 

slide 3 (lihat Lampiran 15), diharapkan peserta 

didik mempunyai sikap percaya diri dalam 

menjawab pertanyaan dari guru. (Eksplorasi, 

Elaborasi) 

b. Tahap 2 : tahap terbuka 

 Memberikan pengalaman yang dapat 

mengkonstruksi pengetahuan. 

Guru menyajikan beberapa gambar perangkat 

yang digunakan untuk membangun pengetahuan 

peserta didik dalam menemukan rumus luas 

lingkaran melalui CD pembelajaran dan dengan 

santun meminta peserta untuk memperhatikan 

 

 

 

Rasa ingin tahu 

 

 

 

 

 

 

 

Berpikir kritis, 

percaya diri 
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gambar perangkat tersebut (slide 4). (Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial. 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas 

bangun datar jajar genjang (lihat Lampiran 15 

slide 5-7), dengan pendekatan luas bangun datar 

persegi panjang (lihat Lampiran 15 slide 8-10), 

dengan pendekatan luas bangun datar trapesium 

(lihat Lampiran 15 slide 11-13), dan dengan 

pendekatan luas bangun datar segitiga (lihat 

Lampiran 15 slide 14-16). Peserta didik 

memperhatikan dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang ada dalam CD pembelajaran 

untuk menemukan rumus luas lingkaran dengan 

percaya diri. (Eksplorasi, Elaborasi) 

c. Tahap 3 : tahap konvergen 

Guru dengan sifat santun dan demokratis memandu 

peserta didik untuk mencari pola  dalam contoh-

contoh yang diberikan pada slide 5-16. 

 Mulai membuat abstraksi 

Peserta didik berpikir logis untuk menemukan 

rumus luas lingkaran dengan pendekatan berbagai 

luas bangun datar (slide 7, 10, 13, 16). 

(Eksplorasi, Elaborasi) 

 Mendorong interaksi sosial 

Guru melatih peserta didik untuk berani 

berpendapat dengan santun tentang rumus luas 

lingkaran yang ditemukannya melalui CD 

pembelajaran. Guru memberikan konfirmasi 

kebenaran jawaban peserta didik melalui slide 17. 

 (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi) 

 

 

 

 

Berpikir logis, berani, 

percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santun, 

demokratis. 

 

 

 

 

Berpikir logis. 

 

 

 

 

 

 

Menghargai 

pendapat orang 

lain, santun.  
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d. Peserta didik dalam kelas diminta untuk 

berkelompok (sekelompok terdiri dari 4-5 peserta 

didik) agar mampu bekerjasama dan berpikir logis 

untuk menyelesaikan soal-soal komunikasi 

matematis pada materi luas lingkaran. (Elaborasi) 

e. Guru memberikan latihan soal melalui kartu soal 

(lihat Lampiran 24) untuk ditemukan 

penyelesaiannya oleh peserta didik dalam 

kelompok, kemudian peserta didik dilatih agar 

percaya diri menyampaikan hasil pekerjaannya di 

depan kelas dan membahasnya melalui tanya jawab 

yang santun. (Eksplorasi, Elaborasi, Konfirmasi)  

f. Peserta didik yang kurang aktif menyampaikan 

pendapat atau tidak antusias menyampaikan hasil 

pekerjaannya diberi motivasi oleh Guru yaitu 

dengan mengatakan bahwa kesalahan dalam belajar 

adalah hal yang wajar, sehingga peserta didik tidak 

boleh takut dan harus percaya diri menyampaikan 

pendapatnya. (Konfirmasi) 

Bekerjasama,  

berpikir logis 

 

 

 

 

 

 

Bekerjasama,  

percaya diri, berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya diri 

Penutup (selama 10 menit) 

a. Tahap 4 : tahap penutup 

Peserta didik diajak berpikir logis, dibimbing untuk 

menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini kemudian 

Guru memberikan konfirmasi melalui slide 17 (lihat 

Lampiran 15). 

b. Peserta didik diberi PR tentang luas lingkaran (lihat 

Lampiran 30).  

c. Peserta didik diberi kesempatan untuk meyampaikan 

pendapatnya  tentang pembelajaran hari ini, 

menyenangkan atau tidak dengan memberi 

alasannya. 

 

 

 

 

Berpikir logis 
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d. Sebagai kegiatan tindak lanjut, peserta didik diberi 

kesempatan untuk bertanya jika masih kesulitan 

menyelesaikan latihan soal yang diberikan. Guru 

juga memberi kesempatan peserta didik untuk 

bertanya di luar jam sekolah. 

e. Guru menyampaikan bahwa pembelajaran 

selanjutnya menggunakan Metode Guided 

Discovery berbantuan LKPD seperti pembelajaran 

hari ini, kemudian Guru memotivasi peserta didik 

untuk memiliki rasa cinta terhadap ilmu dan belajar 

tentang materi selanjutnya yaitu luas lingkaran 

sehingga dapat menyelesaikan soal atau masalah 

yang diberikan Guru. 

f. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan menampilkan 

slide 18 (lihat Lampiran 15) kemudian diakhiri 

dengan salam/do’a untuk membudayakan nilai-nilai 

keagamaan (religius) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta ilmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 
Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

5. Peserta didik dapat 

menuliskan rumus luas 

lingkaran dengan benar. 

Tes tulis  

 

Soal Uraian 

 

Lihat Lampiran 

24 

 

6. Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

luas lingkaran untuk 

menyelesaikan masalah 

yang diberikan. 
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SLIDE CD PEMBELAJARAN 1 

 

                           
 

 

                      
 

 

                                  
 

 

       

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

6. 

8. 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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SLIDE CD PEMBELAJARAN 2 

 

 

                           
 

 

                      
 

 

                                  
 

 

                     

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

6. 

8. 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
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SLIDE CD PEMBELAJARAN 3 

 

 

                    
 

 

                     
 

 

                                  
 

                   
        

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

6. 

8. 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

15. 

14. 

16. 

17. 
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KUNCI JAWABAN KARTU SOAL 1 

1. Pada gambar di bawah ini sebutkan garis yang merupakan : 

  

Pembahasan : 

a. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan 

lengkungan atau keliling lingkaran. Jari-jari lingkaran pada gambar di atas 

adalah   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

b. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan 

atau keliling lingkaran dan melalui titik pusat. Diameter pada lingkaran di 

atas adalah   ̅̅ ̅̅         ̅̅ ̅̅ . 

c. Tali busur lingkaran adalah ruas garis dalam lingkaran yang 

menghubungkan dua titik pada lengkungan atau keliling lingkaran. Pada 

lingkaran diatas tali busurnya adalah   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ , dan   ̅̅ ̅̅ . 

d. Apotema adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran 

dengan tali busur lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur tersebut. Pada 

lingkaran diatas apotemanya adalah   ̅̅ ̅̅ . 

2. Bu Citra mempunyai 6 orang anak. Beliau akan membagikan sebuah kue yang 

permukaannya berbentuk lingkaran. Bagaimanakah cara Bu Citra untuk 

membagi kue tersebut agar masing-masing anak mendapatkan bagian yang 

sama?  

Pembahasan : 

Diketahui : Sebuah kue berbentuk lingkaran akan dibagikan kepada 6 anak. 

Ditanya    : Cara membagikan kue tersebut dan sketsa dari penyelesaian 

tersebut. 

Jawab       : Agar masing-masing anak memperoleh bagian kue yang sama, kue 

tersebut dibagi dalam bentuk juring lingkaran. Pertama, kue 

dibagi menjadi dua bagian berdasarkan diameter lingkaran. 

Selanjutnya masing-masing potongan tersebut dibagi lagi menjadi 

a. Jari-jari lingkaran 

b. Diameter lingkaran 

c. Tali busur lingkaran 

d. Apotema 
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tiga bagian. Diperoleh enam potongan kue yang berupa juring 

lingkaran. 

Sketsa : 

 

 

 

 

 

3. Sebuah lingkaran dengan panjang jari-jari 5 cm memiliki panjang tali busur 8 

cm. Tentukan panjang garis apotema pada lingkaran tersebut. 

Pembahasan : 

Sketsa : 

 

 

 

 

 

 

 

4. Arsirlah lingkaran di bawah ini sesuai daerah yang diminta! 

a. Juring POQ dan juring ROS  b. Tembereng  

 

 

 

 

 

 

Masing-masing anak mendapatkan 

1 potong kue. 
 

5 cm 8 cm 

Pada gambar di atas, panjang OQ = 5 

dan panjang QP = 8.  

QR = PR = 
 

 
      

 

 
         

Apotema pada lingkaran tersebut adalah 

garis OR. 

Segitiga QOR merupakan segitiga siku-

siku sehingga : 

OR = √        

 = √      

 = √      

 = √  

 = 3. 

 

S 

O 

R 

Q 

P 
Gambar a 

S 

O 

R 

Q 

P 
Gambar b 



 

 

 

Jawab : 

a. Juring lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua 

jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari 

lingkaran tersebut. 

Pada lingkaran di bawah ini,arsiran daerah yang merupakan juring POQ 

dan juring ROS adalah : 

 

b. Tembereng lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh 

busur dan tali busur lingkaran. 

Pada lingkaran di bawah ini, arsiran daerah yang merupakan tembereng 

lingkaran adalah : 

 

  



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN KARTU SOAL 2 

 

1. Diketahui : seutas kawat yang panjangnya 88 cm akan dibuat sebuah lingkaran. 

Ditanya    : panjang jari-jari lingkaran kawat tersebut 

Jawab       :  

Panjang kawat dalam soal tersebut = keliling lingkaran yang akan dibuat = 88. 

Dengan demikian,  

     K  = 2 x π x r 

⇔ 88 = 2 x 
  

 
 x r 

⇔ 88 = 
  

 
  

⇔ r   = 88 x 
 

  
 

      r  = 14. 

Diperoleh r = 14.  

Jadi, panjang jari-jari lingkaran kawat tersebut adalah 14 cm.    

 

2. Diketahui : panjang jari-jari sebuah roda adalah 28 cm.  

Ditanya   : panjang lintasannya jika roda itu berputar sebanyak 100 kali? 

Jawab       :  

Dari soal diketahui r = 28 dan roda berputar 100 kali. 

Panjang lintasan satu putaran = keliling roda 

= 2 x π x r 

= 2 x 
  

 
 x 28 

= 176. 

Diperoleh panjang lintasan satu putaran = 176 cm. 

Dengan demikian, panjang lintasan jika roda berputar 100 kali adalah : 

100 x panjang lintasan satu putaran = 100 x 176 = 17600. 

Jadi, panjang lintasan roda berjari-jari 28 cm yang berputar sebanyak 

100 kali adalah 17600 cm = 176 m.   

3. Diketahui : Bu Siska mempunyai dua buah penampan yang berbentuk 

lingkaran. Panjang diameter penampan tersebut masing-masing 

35 cm dan 49 cm.  

Ditanya  : nilai perbandingan keliling penampan 1 dan keliling penampan 2 

Jawab  : 

Keliling penampan 1 = π x d = 
  

 
 x 35 = 110. 
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Diperoleh keliling penampan 1 adalah 110 cm. 

Keliling penampan 2 = π x 49 = 
  

 
 x 49 = 154. 

Diperoleh keliling penampan 2 adalah 154 cm. 

Nilai perbandingan kedua penampan = 
                   

                   
 
   

   
 
 

 
   

Diperoleh keliling penampan 1 : keliling penampan 2 = 5 : 7. 

Jadi, nilai perbandingan kedua penampan itu adalah 5 : 7.   

 

4. Diketahui : Sebuah lapangan sepakbola berbentuk gabungan antara persegi 

panjang dan dua setengah lingkaran  yang mengapitnya.  

Ukuran persegi panjang : 110 m x 60 m 

Diameter setengah lingkaran = l persegi panjang = 60 m.  

Ditanya     : keliling lapangan sepakbola tersebut. 

Jawab        : 

Sketsa lapangan sepakbola : 

 

 

 

 

 

 

 

Keliling dari lapangan sepakbola di atas digambarkan dengan garis tebal, 

sehingga kelilingnya : 

K = 2 x keliling setengah lingkaran + 2 x p persegi panjang 

= (2 x (π x d)) + (2 x p) 

= (2 x 3,14 x 60 ) + (2 x 110) 

= 376,8 + 220 

= 596,8. 

Diperoleh K = 596,8. 

Jadi, keliling lapangan sepakbola tersebut adalah 596,8 m. 

  

60 m 

110 m 



 

 

 

 

KUNCI JAWABAN KARTU SOAL 3 

 

1. Diketahui : Alas stupa candi Borobudur alasnya berbentuk lingkaran dengan 

panjang diameter 2 meter. 

Ditanya    : Luas alas stupa candi tersebut   

Jawab       : 

Dari soal tersebut diketahui  d = 2 sehingga r = 1.   

Luas lingkaran : 

L =  x r
2 

    = 3,14 x 1
2
  

    = 3,14. 

Diperoleh L = 3,14. 

Jadi, luas alas stupa candi Borobudur adalah 3,14 m
2
. 

 

2. Diketahui : Sebuah seng berbentuk persegi panjang dengan p = 160 cm dan l = 

110 cm akan dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan  

r = 10 cm.  

Ditanya    : Berapa banyak tutup kaleng yang dapat dibuat. 

Jawab       : 

Untuk mengetahui banyak tutup kaleng yang dapat dibuat harus dicari dulu 

luas seng dan luas satu tutup kaleng. 

Luas seng = luas persegi panjang 

 = p x l 

 = 160 x 110 

 = 17600. 

Diperoleh luas seng = 17600 cm
2
. 

Luas satu tutup kaleng = luas lingkaran  

=  x r
2
 

= 3,14 x 10
2
 

= 3,14 x 100 

= 314. 

Diperoleh luas satu tutup kaleng = 314 cm
2
. 

Banyak tutup kaleng yang dapat dibuat : 
         

                      
 
     

   
           

Jadi, banyak tutup kaleng yang dapat dibuat adalah 56 buah. 

 

3. Diketahui : Gambar tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. 

Pada persegi terdapat lingkaran yang panjang diameternya sama 

dengan panjang sisi persegi. Daerah lingkaran akan diwarnai 

dengan warna hijau, sedangkan daerah persegi di luar lingkaran 

akan diwarnai dengan warna kuning.   

Ditanya : luas daerah yang berwarna kuning pada gambar tersebut 
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Jawab :  

Sketsa : 

 

Mencari luas persegi 

L = s
2
 = 20

2
 = 400. 

Diperoleh luas persegi = 400 cm
2
. 

Mencari luas lingkaran 

Luas lingkaran = π x r
2
 = 3,14 x 10

2
 = 314. 

Diperoleh luas lingkaran = 314 cm
2
. 

Mencari luas daerah yang berwarna kuning 

Luas daerah yang berwarna kuning = luas daerah persegi panjang 

– Luas daerah lingkaran 

= 400 - 314 

= 86. 

Diperoleh luas daerah yang berwarna kuning = 86 cm
2
. 

Jadi, daerah yang berwarna kuning = 86 cm
2
. 

 

4. Diketahui : Sebuah taman berbentuk lingkaran di dalamnya terdapat sebuah 

kolam berbentuk persegi panjang. Bagian taman di luar kolam 

akan ditanami rumput. 

Panjang diameter taman = 24 meter.  

Ukuran kolam : p = 9 meter  dan l = 6 meter.  

Harga rumput per m
2
 = Rp 6000,00. 

Biaya penanaman per m
2
 = Rp 4000,00. 

Ditanya    : Biaya penanaman rumput itu seluruhnya. 

Jawab       : 

Sketsa  

 

 

 

 

 

 

 

Daerah yang diarsir merupakan daerah yang ditanami rumput. 

24 m 

9 m 

6 m 



 

 

 

Untuk mengetahui biaya penanaman rumput seluruhnya harus dicari terlebih 

dahulu luas daearh yang ditanami rumput. 

Luas daerah yang ditanami rumput = Luas taman – luas kolam 

= (  x r
2
 ) – (p x l) 

= (3,14 x 12
2
) – (9 x 6) 

= 452,16 – 54 

= 398,16. 

Diperoleh luas daerah yang ditanami rumput = 398,16 m
2
.  

 

Biaya penanaman rumput seluruhnya = luas daerah yang ditanami rumput  

x (harga rumput/m
2 

+ biaya 

penanaman/m
2
) 

= 398,16 x (6000 + 4000) 

= 398,16 x 10000 

= 3981600. 

Jadi biaya penanaman rumput seluruhnya adalah Rp 3.981.600,00. 

 

 

  



 

 

 

SOAL PEKERJAAN RUMAH (PR) 1 

1. Gambarlah sebuah lingkaran yang berpusat di A dan panjang jari-jarinya 2 cm. 

Pada lingkaran tersebut gambarlah jari-jari AB dan AC. Selanjutnya gambar 

lingkaran lain yang juga berpusat di A dengan panjang jari-jari 4 cm. 

Perpanjanglah AB dan AC pada lingkaran kedua sehingga memotong lingkaran 

tersebut pada titik D dan E. Bagaimanakah ukuran sudut pusat yang dibatasi 

oleh jari-jari AB dan AC pada lingkaran pertama dan sudut pusat yang dibatasi 

oleh jari-jari AD dan AE pada lingkaran kedua? Apakah ukurannya berbeda? 

Mengapa? 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sebuah lingkaran berpusat di O dengan panjang diameter AB = 20 cm memiliki 

panjang tali busur AC = 12 cm. Tentukan panjang garis apotema OD pada 

lingkaran tersebut. 

4. Arsirlah masing-masing lingkaran di bawah ini sesuai dengan unsur lingkaran 

yang diminta. 

a. Juring COD dan juring AOE  b. Tembereng 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

L

O 

K 

M

O 

N

O 

O

O 

Q

O R

O S

O 

Perhatikan gambar lingkaran di samping. 

a. Manakah yang merupakan jari-jari lingkaran? 

b. Disebut apakah ruas garis LM dan ruas garis 

QS? 

c. Manakah yang merupakan diameter lingkaran? 

d. Garis apakah yang disebut dengan apotema? 

e. Disebut apakah daerah yang dibatasi oleh tali 

busur QS dan busur QS?   

O 
A 

B C 

D 

E 

Gambar  a 

O 
A 

B C 

D 

E 

Gambar  b 
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PEMBAHASAN SOAL PEKERJAAN RUMAH (PR) 1 

 

1. Sketsa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

c. Diameter lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua titik pada 

lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar di atas, diameter 

lingkarannya adalah   ̅̅ ̅̅ . 

d. Apotema adalah garis dari titik pusat lingkaran yang tegak lurus pada tali 

busur lingkaran. Pada gambar di atas, apotemanya adalah   ̅̅ ̅̅ . 

e. Daerah yang dibatasi oleh tali busur QS dan busur QS disebut tembereng. 

3. Sebuah lingkaran berpusat di O dengan panjang diameter  AB = 20 cm 

memiliki panjang tali busur 12 cm. Panjang diameter AB = 20 cm, sehingga 

panjang jari-jari OA adalah 10 cm. Panjang tali busur AC = 12 cm, sehingga  

|  |̅̅ ̅̅ ̅̅  = |  ̅̅ ̅̅ | = 6 cm. 

 

 

 

A 

B 

C 

E 

D 

Berdasarkan pada gambar di samping,      

merupakan sudut pusat lingkaran yang berjari-jari 

2 cm dan      adalah sudut pusat lingkaran yang 

berjari-jari 4 cm. Dari gambar terlihat bahwa besar 

     = besar     .  

Besar sudut pusat pada kedua lingkaran tersebut 

tidak berbeda walaupun panjang jari-jarinya 

berbeda. Hal ini dikarenakan AD merupakan 

perpanjangan dari AB dan AE perpanjangan dari 

AC.   

 

P 

L

O 

K 

M

O 

N

O 

O

O 

Q

O R

O S

O 

a.  Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik 

pusat ke lengkung lingkaran. Pada gambar 

di samping, jari-jarinya adalah   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ ,   ̅̅ ̅̅ . 

b. Ruas garis LM dan ruas garis QS adalah tali 

busur lingkaran. 

 



 

 

 

Sketsa :  

 

 

 

 

 

 

Segitiga AOD adalah segitiga siku-siku di D. |  |= 10, |  | = 6, sehingga : 

|  | = √|  |  |  |  

= √       

= √       

= √   

= 8. 

Diperoleh |  |       

Jadi, panjang apotema OD adalah 8 cm. 

4. a. Juring COD dan juring AOE  

 

 

b. Tembereng  

  

  

6  10  

O C 

D 

A 

B 

Gambar  a 

Gambar  b 

Juring COD adalah daerah yang 

berwarna kuning sedangkan juring AOE 

adalah daerah yang diarsir dengan warna 

hijau. 

Tembereng pada lingkaran di samping 

adalah daerah yang diarsir dengan warna 

biru.  



 

 

 

SOAL PEKERJAAN RUMAH (PR) 2 

1. Sebuah taman yang berbentuk lingkaran mempunyai panjang jari-jari 14 

meter. Di sekeliling taman itu akan ditanam pohon palem yang jarak masing-

masing pohon adalah 4 meter. Jika harga setiap pohon palem adalah 

Rp20.000,00, bagaimana kalian dapat menghitung biaya seluruhnya untuk 

menanam pohon palem di taman tersebut?  

2. Sebuah roda berdiameter 42 cm. Jika roda tersebut berputar sebanyak 300 kali, 

berapa meter jarak yang ditempuh roda tersebut? 

3. Seorang pengrajin akan membuat souvenir dari seutas kawat. Salah satu 

bagian dari souvenir tersebut berbentuk lingkaran. Jika kawat yang digunakan 

panjangnya 220 cm dan diameter lingkaran yang dibentuk adalah 3,5 cm, 

dapatkah kalian menentukan berapa banyak lingkaran yang dapat dibuat 

pengrajin tersebut? Bagaimana cara kalian untuk menentukannya? 

4. Seorang pengusaha akan membuat cetakan untuk mencetak roti. Jika keliling 

roti yang akan dibuat masing-masing 21 cm dan 42 cm, tentukan 

perbandingan panjang jari-jari kedua cetakan roti tersebut. 

Jelaskan jawaban kalian dengan disertai gambar ilustrasi. 
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PEMBAHASAN SOAL PEKERJAAN RUMAH (PR) 2 

 

1. Diketahui  : Sebuah taman berbentuk lingkaran di sekelilingnya akan ditanami 

pohon palem.  

Panjang jari-jari ( r ) taman = 14 m. 

Jarak masing-masing pohon = 4 m. 

Harga satu pohon palem = Rp 20.000,00. 

Ditanya   : Biaya penanaman pohon palem di sekeliling taman tersebut. 

Jawab :  

Ilustrasi 

Untuk mengetahui banyak pohon palem yang 

ditanam, harus dicari keliling taman terlebih 

dahulu.  

Keliling taman = K = 2 x π x r  

 = 2 x 
  

 
 x 14 

 = 88. 

Diperoleh keliling taman = 88 m.  

 

Banyak pohon palem yang ditanam = 
                  

                 
 
  

 
     

Biaya penanaman pohon palem = harga satu pohon palem x banyak pohon 

palem yang ditanam 

= 20.000 x 22 

= 440.000. 

 Jadi, biaya penanaman pohon palem seluruhnya adalah Rp 440.000,00. 

2. Diketahui : Panjang diameter roda = 42 cm. 

Ditanya   : Jarak yang ditempuh roda jika berputar sebanyak 300 kali dalam 

satuan meter. 

Jawab      :  

Dari soal tersebut diketahui d = 42 dan roda berputar sebanyak 300 kali.  

 

14 m 



 

 

 

Jarak yang ditempuh roda satu putaran = keliling roda  

= π x d  

= 
  

 
       

= 132. 

Diperoleh jarak yang ditempuh roda satu putaran = 132 cm.  

Dengan demikian, jarak yang ditempuh roda jika berputar sebanyak 300 kali : 

300 x jarak yang ditempuh satu putaran = 300 x 132 = 39600. 

Jadi, jarak yang ditempuh roda yang panjang diameternya 42 cm dan berputar 

sebanyak 300 kali adalah 39600 cm = 396 m. 

3. Diketahui : Pengrajin akan membuat bagian souvenir yang berbentuk 

lingkaran dari seutas kawat.  

Panjang kawat 220 cm.  

Panjang diameter (d) lingkarannya 3,5 cm. 

Ditanya     :  Banyak lingkaran yang dapat dibuat dari kawat tersebut. 

Jawab           :  

Souvenir dibuat dari kawat sehingga untuk mengetahui berapa banyak 

lingkaran yang dapat dibuat kita cari keliling lingkaran terlebih dahulu. 

Panjang diameter lingkaran (d) adalah 3,5 cm sehingga kelilingnya : 

K = π x d  

 =  
  

 
 x 3,5 

 = 22 x 0,5 

 = 11. 

Diperoleh keliling lingkaran 11 cm.  

Jika panjang kawat 220 cm, banyak lingkaran yang dapat dibuat : 

             

                  
 
   

  
     

Jadi, banyak lingkaran berdiameter 3,5 cm yang dapat dibuat dari kawat 

yang panjangnya 220 cm adalah 20 buah.   

4. Diketahui : Seorang pengusaha akan membuat cetakan untuk mencetak roti.  

Keliling roti yang akan dibuat masing-masing 21 cm dan 42 cm. 

Ditanya    : Perbandingan panjang jari-jari kedua cetakan tersebut. 



 

 

 

Jawab       :  

Misal keliling roti pertama = K1 = 21 dan jari-jarinya r1, sedangkan keliling 

roti kedua = K2 = 42 dan jari-jarinya r2, maka: 

  

  
 
    

    
  

⇔
  

  
 
    

    
  

⇔  
 

 
 
  
  
  

Diperoleh 
  

  
 
 

 
  

Jadi, perbandingan kedua jari-jari cetakan itu adalah r1 : r2 = 1 : 2. 

 

  



 

 

 

SOAL PEKERJAAN RUMAH (PR) 3 

1. Suatu lembaran plat baja berbentuk lingkaran mempunyai luas 154 m
2
. Plat ini 

digunakan untuk menutup bak penampungan air yang berbentuk tabung. 

Berapakah diameter bak penampungan air tersebut? 

2. Sebuah lapangan berbentuk gabungan antara persegi panjang dan setengah 

lingkaran. Lebar persegi panjang berimpit dengan diameter setengah 

lingkaran. Daerah persegi panjang berukuran 100 m x 54 m dan panjang 

diameter lingkaran sama dengan lebar persegi panjang. Jika di lapangan 

tersebut akan ditanami rumput dengan harga Rp 10.000,00 per m
2
, berapakah 

biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput di taman tersebut? 

3. Santi akan membuat sebuah hiasan dinding berbentuk persegi yang panjang 

sisinya 35 cm. Dalam persegi tersebut digambar sebuah lingkaran yang 

panjang diameternya sama dengan panjang sisi persegi. Berapakah luas daerah 

persegi di luar daerah lingkaran tersebut? 

4. Sebidang tanah berbentuk lingkaran kelilingnya 314 m. Dapatkah kalian 

menghitung luas tanah tersebut? Jelaskan. 
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PEMBAHASAN SOAL PEKERJAAN RUMAH (PR) 3 

1. Diketahui  : Suatu lembaran plat baja berbentuk lingkaran luasnya 154 m
2
. 

Ditanya  : panjang diameter  lembaran plat baja tersebut. 

Jawab :  

Dari soal tersebut diketahui L = 154. Sehingga : 

L  = 154 

⇔             

⇔
  

 
           

⇔                  
 

  
  

⇔                

⇔                  

Diperoleh r = 7 sehingga d = 14.  

Jadi, panjang diameter lembaran plat baja tersebut adalah 14 m. 

2. Diketahui : Lapangan berbentuk gabungan antara persegi panjang dan 

setengah lingkaran. Lebar persegi panjang berimpit dengan 

diameter setengah lingkaran. 

Ukuran persegi panjang : 100 m x 54 m. 

Panjang diameter setengah lingkaran = 54 m. 

Harga rumput = Rp 10.000,00 per m
2
. 

Ditanya       : Biaya penanaman rumput di lapangan tersebut. 

Jawab         :  

Sketsa 

    

 

 

 

 

Untuk mencari biaya penanaman rumput harus dicari terlebih dahulu luas 

lapangan tersebut. 

Ukuran persegi panjang : p = 100, l = 54. 

Ukuran setengah lingkaran : d = 54 sehingga r = 28. 

100 m 

54 m 



 

 

 

Luas lapangan = L persegi panjang + L setengah lingkaran 

= (p x l) +( 
 

 
   π     ) 

= (100 x 54 ) + (
 

 
   

  

 
      ) 

= 5400 + 1232 

= 6632. 

Diperoleh luas lapangan = 6632 m
2
. 

Biaya penanaman rumput = harga rumput/m
2
 x L lapangan 

= 10000 x 6632 

= 66320000. 

Jadi, biaya penanaman rumput di lapangan tersebut adalah Rp 

66.320.000,00. 

3. Diketahui : Hiasan dinding berbentuk persegi dan didalamnya terdapat sebuah 

lingkaran. 

Ukuran persegi adalah 35 cm x 35 cm. 

Panjang diameter lingkaran = panjang sisi persegi = 35 cm. 

Ditanya  : Luas daerah persegi di luar lingkaran. 

Jawab     : 

Sketsa : 

 

  

 

 

 

 

Luas daerah persegi di luar daerah lingkaran (L) = luas daerah persegi – luas 

daerah lingkaran. 

L = s
2
 – (π x r

2
) 

= 35
2
 – (

  

 
             ) 

= 1225 – 962,5 

= 262,5. 

Jadi, luas daerah persegi di luar daerah lingkaran adalah 262,5 cm
2
. 

 

35 

cm 

35 

cm 



 

 

 

4. Diketahui : Sebidang tanah berbentuk lingkaran kelilingnya 314 m.  

Ditanya    : Luas tanah tersebut. 

Jawab       : 

Dari soal diketahui keliling tanah = 314 m. Sehingga, 

K = 2 x π x r 

⇔ 314 = 2 x 3,14 x r 

⇔ 314 = 6,28 x r 

⇔      r = 
   

    
 

⇔      r = 50. 

Diperoleh r = 50 sehingga panjang jari-jari tanah tersebut adalah 50 m. 

Luas tanah = L = π x r
2
 

= 3,14 x 50
2
 

= 3,14 x 2500 

= 7850. 

Jadi, luas tanah tersebut adalah 7850 m
2
. 

 

 

 

  



 

 

 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII/2 

Alokasi waktu  : 2 x 40 menit 

Jumlah Soal  : 8 

Bentuk soal  : Uraian 

 

Kompetensi 

Dasar 
Materi Uraian Materi Indikator Komunikasi Matematis 

 Nomor 

Butir 

Banyak 

Butir 

4.1 Menentukan 

unsur dan 

bagian-bagian 

lingkaran 

 

 

 

 

 

4.2 Menghitung 

keliling dan 

luas lingkaran 

Lingkaran 1. Unsur-unsur lingkaran 

meliputi : titik pusat, jari-

jari, diameter, tali busur, 

apotema, juring, dan 

tembereng. 

 

2. Keliling lingkaran 

 

Lingkaran dengan jari-jari 

r dan diameter d 

mempunyai keliling K 

yang dirumuskan dengan 

K= 2 atau K =  

 
3. Luas lingkaran 

 

Lingkaran dengan jari-jari 

r mempunyai luas L yang 

dirumuskan dengan 

 L = 2 

1. Menafsirkan pendapat dengan 

menggunakan konsep matematika 

untuk menyelesaikan masalah. 

2. Melakukan penyelidikan untuk 

menyelesaikan masalah. 

3. Menggunakan konsep matematika 

untuk melakukan langkah-langkah 

berarti dalam menyelesaikan masalah. 

4. Menggunakan penyelesaian masalah 

matematika tertentu untuk 

menyelesaikan masalah matematika 

yang lain. 

 

1 dan 3 

 

 

2 dan 5 

 

4 dan 6 

 

 

7 dan 8 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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SOAL TES UJI COBA 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 2 

Materi Pokok  : Lingkaran 

Sub Materi Pokok : Unsur, Keliling dan Luas Lingkaran 

Waktu   : 2 x 40 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

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

telah tersedia. 

(3) Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan 

(4) Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu 

 

1. Sebuah roda menggelinding satu kali dari titik A ke titik B. Jika panjang 

jari-jari roda itu 21 cm, dapatkah kalian menghitung berapa jarak 

antara titik A dan titik B? Jelaskan pendapat kalian tentang itu. 

2. Mimi mempunyai dua buah hulahup yang terbuat dari rotan. Masing-

masing hulahup panjang diameterya adalah 112 cm dan  140 cm. 

Selidiki nilai perbandingan keliling kedua hulahup tersebut! Berapa 

nilai perbandingannya? 

3. Bu Tutik akan membuat sebuah alas piring dari kain. Alas piring 

tersebut berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 25 cm. Pada 

bagian atas daerah lingkaran diberi hiasan berbentuk persegi yang 

panjang diagonalnya sama dengan panjang diameter daerah lingkaran 

tersebut. Dapatkah kalian menggambarkan sketsa bentuk alas piring 

yang dibuat Bu Tutik? Disebut apakah daerah lingkaran yang tidak 

tertutup daerah persegi? Jelaskan pendapat kalian.  

4. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm x 30 cm 

akan dibuat 2 tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan panjang 

diameter 20 cm. Berapa luas sisa seng yang tidak dipakai? Jelaskan 

langkah-langkah kalian untuk menentukan luas sisa seng tersebut. 

Lampiran 32 

 



 

 

 

5. Sebuah lingkaran mempunyai luas daerah 616 cm2. Lingkaran lain 

mempunyai keliling 88 cm. Selidiki apakah panjang jari-jari kedua 

lingkaran tersebut sama atau tidak.   

6. Lantai sebuah stadion olahraga terbentuk dari sebuah daerah persegi 

panjang yang diapit dua daerah setengah lingkaran. Ukuran daerah 

persegi panjang tersebut 20 m x 10 m dan panjang diameter daerah 

setengah lingkaran yang mengapitnya sama dengan lebar daerah 

persegi panjang. Berapakah luas lantai stadion tersebut? Jelaskan 

langkah-langkah kalian untuk menentukan luas lantai stadion tersebut.  

7. Sebuah taman bunga yang berbentuk lingkaran mempunyai panjang 

diameter 56 m. Di sekeliling taman itu akan ditanam pohon palem 

yang jarak masing-masing pohon adalah 4 meter.  

a. Berapa keliling taman bunga tersebut? 

b. Jika harga setiap pohon palem adalah Rp10.000,00, dapatkah kalian 

menghitung seluruh biaya penanaman pohon palem di taman 

tersebut? 

8. Sebuah arena bermain berbentuk persegi panjang berukuran 50 m x 

30 m. Di tengah-tengah arena tersebut terdapat sebuah kolam renang 

anak berbentuk lingkaran yang panjang jari-jarinya 10 meter. Jika 

tanah pada arena bermain di luar kolam akan di-paving, berapakah : 

a. luas arena bermain yang dipaving; 

b. biaya pemavingan di area bermain tersebut  jika harga paving Rp 

20.000,00 per m2? 

 

** SELAMAT MENGERJAKAN ** 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES UJI COBA 

 

No. Kunci Jawaban Indikator 

komunikasi 

matematis yang 

diukur 

Skor 

1. Diketahui : Sebuah roda menggelinding satu kali 

dari titik A ke titik B 

Panjang jari-jari roda itu 21 cm. 

Ditanya    : Jelaskan pendapat kalian tentang cara 

menentukan jarak titik A dan titik B 

Menafsirkan 

pendapat dengan 

menggunakan 

konsep 

matematika untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 

2 

 

Jawab       :  

Ilustrasi  

 

 

Roda menggelinding satu kali sehingga jarak titik A 

ke titik B merupakan keliling dari roda dengan 

panjang jari-jari (r) 21 cm tersebut. Keliling roda 

berbentuk lingkaran dengan r = 21 adalah : 

K = 2 x π x r   

 = 2 x 
  

 
 x 21 

 = 2 x 22 x 3 

 = 132  

Diperoleh K = 132. 

Jadi, jarak titik A ke titik B adalah 132 cm.   

 

1 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

A B 

21 cm 21 cm 
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2. Diketahui : Dua buah hulahup panjang masing-

masing diameternya adalah 112 cm dan 

140 cm. 

Ditanya   : Selidiki nilai perbandingan keliling 

kedua hulahup tersebut. 

Melakukan 

penyelidikan untuk 

menyelesaikan 

masalah  

2 

 Jawab     :  

Untuk menyelidiki nilai perbandingan keliling 

hulahup I dan hulahup II harus dicari dulu keliling 

masing-masing hulahup. 

Panjang diameter hulahup I (d1) = 112. 

Keliling hulahup I = K1 = π x d1  

= 
  

 
 x 112  

= 352. 

Panjang diameter hulahup II (d2) = 140. 

Keliling hulahup II = K2 = π x d2  

= 
  

 
 x 140  

= 440. 

Perbandingan keliling hulahup I dan hulahup II : 

  

  
 = 

   

   
 
 

 
  

Jadi, keliling hulahup I : keliling hulahup II = 4 : 5. 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

3. Diketahui : Alas piring berbentuk lingkaran dan di 

atasnya diberi hiasan berbentuk persegi. 

Panjang diameter (d) lingkaran = 25 cm. 

Panjang diagonal persegi  = d lingkaran 

= 25 cm. 

Ditanya    : Sketsa alas piring tersebut dan disebut 

apa daerah lingkaran yang tidak tertutup 

daerah persegi. Jelaskan. 

Menafsirkan 

pendapat dengan 

menggunakan 

konsep 

matematika untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 

2 

Jawab       : 

Dari soal diketahui bahwa panjang diagonal persegi 

= panjang diameter (d) lingkaran = 25 cm.  

Sketsa : 

 

 

2 

 

 

 

 

 
25 cm 



 

 

 

 

 

 

Daerah lingkaran yang tidak tertutup oleh daerah 

persegi disebut tembereng lingkaran. Daerah 

tersebut dibatasi oleh tali busur lingkaran dan busur 

lingkaran. 

3 

 

 

 

 

3 

4. Diketahui : Selembar seng berbentuk persegi 

panjang berukuran 50 cm x 30 cm akan 

dibuat 2 tutup kaleng berbentuk 

lingkaran yang panjang diameternya 20 

cm. 

Ditanya    : Jelaskan langkah-langkah kalian untuk 

menentukan luas sisa seng yang tidak 

dipakai. 

Menggunakan 

konsep 

matematika untuk 

melakukan 

langkah-langkah 

berarti dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

 

2 

Jawab        : 

Menentukan luas sisa seng yang tidak dipakai : 

a. Menggambar sketsa/ilustrasi dari masalah 

 

 

 

 

 

 

Sisa seng yang tidak dipakai digambarkan dalam 

daerah yang diarsir. Luas sisa seng merupakan 

selisih antara luas seng dengan luas 2 tutup 

kaleng. 

b. Mencari luas seng 

Luas seng = luas daerah persegi panjang 

= L    

= p x l 

= 50 x 30  

= 1500. 

Diperoleh luas seng = 1500 cm
2
. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

p = 50 

l = 30 

r = 10  30 cm 

50 cm 

10 cm 10 cm 



 

 

 

c. Mencari luas dua tutup kaleng  

Luas satu tutup kaleng berbentuk lingkaran : 

L. = π x r
2
 

= 3,14 x 10
2 

= 3,14 x 100 

= 314.  

Diperoleh luas satu tutup kaleng berbentuk 

lingkaran adalah 314 cm
2
, sehingga : 

Luas 2 tutup kaleng berbentuk lingkaran : 

2 x L.  = 2 x 314 = 628.  

Diperoleh luas dua tutup kaleng berbentuk 

lingkaran  = 628 cm
2
. 

d. Mencari selisih luas seng dengan luas dua tutup 

kaleng 

Selisih luas seng dengan luas dua tutup kaleng 

= luas seng – luas dua tutup kaleng 

= 1500 – 628 

= 872. 

Diperoleh selisih luas seng dengan luas dua tutup 

kaleng = 872 cm
2
.  

Jadi luas sisa seng yang tidak dipakai adalah 872 

cm
2
. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

5. Diketahui : Sebuah lingkaran mempunyai luas 

daerah 616 cm
2
. Lingkaran lain 

mempunyai keliling 88 cm. 

Ditanya : Selidiki apakah panjang jari-jari kedua 

lingkaran tersebut sama atau tidak. 

Melakukan 

penyelidikan untuk 

menyelesaikan 

masalah.  

2 

Jawab    : 

Untuk menyelidiki panjang jari-jari kedua lingkaran 

tersebut sama atau tidak, harus dicari panjang jari-

jari masing-masing lingkaran. 

Lingkaran pertama : 

L = 616. Dengan demikian,  

L = π x r
2
 

 

 

 

 

2 

 



 

 

 

⇔ 616 = 
  

 
 x r

2
 

⇔ 196 =  r
2
 

⇔      r = √    

= 14. 

Diperoleh panjang jari-jari lingkaran pertama adalah 

14 cm. 

Lingkaran kedua : 

K = 88. Dengan demikian,  

 K = π x d 

⇔ 88 = 
  

 
 x d 

⇔ 28 = d. 

Diperoleh panjang diameter lingkaran kedua adalah 

28 cm, sehingga panjang jari-jarinya = 14 cm. 

Karena panjang jari-jari lingkaran pertama = 14 

cm dan panjang jari-jari lingkaran kedua = 14 

cm, maka panjang jari-jari lingkaran pertama 

sama dengan panjang jari-jari lingkaran kedua. 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

6. Diketahui : Lantai sebuah lapangan olahraga 

terbentuk dari sebuah daerah persegi 

panjang yang diapit dua daerah setengah 

lingkaran. Ukuran daerah persegi 

panjang tersebut 20 m x 10 m. 

Panjang diameter daerah setengah 

lingkaran yang mengapitnya sama 

dengan lebar daerah persegi panjang. 

Ditanya   : Langkah-langkah untuk menentukan luas 

lantai lapangan olahraga tersebut.  

Menggunakan 

konsep 

matematika untuk 

melakukan 

langkah-langkah 

berarti dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

 

2 

 Jawab    : 

Langkah-langkah untuk menentukan luas lantai 

lapangan olahraga tersebut adalah : 

a. Menggambar sketsa lantai stadion 

Sketsa : 

 

 

 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

b. Menentukan luas lantai yang berbentuk persegi 

panjang 

Ukuran lantai yang berbentuk persegi panjang :  

p = 20, l = 10  

Luas lantai yang berbentuk persegi panjang : 

L1 = p x l 

= 20 x 10 

= 200. 

Diperoleh luas lantai yang berbentuk persegi 

panjang = 200 m
2
. 

c. Menentukan luas lantai yang berbentuk setengah 

lingkaran 

Panjang diameter (d) lantai yang berbentuk 

setengah lingkaran = lebar lantai yang berbentuk 

persegi panjang = 10 m. 

Panjang jari-jarinya (r) = 5 m. 

Pada lapangan tersebut terdapat dua daerah 

setengah lingkaran, sehingga luas lantai yang 

berbentuk setengah lingkaran : 

L2 = 2 x (
 

 
          )  

=        

  3,14 x 5
2
  

= 78,5. 

Diperoleh L2 = 78,5 sehingga luas dua daerah 

setengah lingkaran =  78,5 m
2

. 

d. Menentukan luas lantai lapangan olahraga 

Luas lantai lapangan olahraga = L1 + L2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

20m 

10 m 



 

 

 

 = 200 + 78,5 

 = 278,5. 

Jadi, luas lantai lapangan olahraga tersebut 

adalah 278,5 m
2
. 

 

 

1 

7. Diketahui : Sebuah taman bunga yang berbentuk 

lingkaran mempunyai panjang diameter 

56 m di sekelilingnya akan ditanami 

pohon palem.  

Jarak masing-masing pohon palem adalah 

4 meter.  

Harga setiap pohon palem adalah 

Rp10.000,00. 

Ditanya  : a. keliling taman bunga 

b. biaya penanaman seluruh pohon palem 

di taman tersebut. 

Menggunakan 

penyelesaian suatu 

masalah 

matematika untuk 

menyelesaikan 

masalah 

matematika yang 

lain. 

 

2 

 Jawab      : 

Untuk mengetahui biaya penanaman seluruh pohon 

palem di taman tersebut, kita harus menentukan 

keliling taman dan banyak pohon palem yang 

ditanam di taman tersebut. 

Panjang diameter (d) taman = 56.  

Keliling taman = K =    x d 

=  
  

 
      

= 176. 

Diperoleh keliling taman tersebut adalah 176 m.   

Banyak pohon palem yang ditanam : 

              

                               
 
   

 
   . 

Jadi, banyak pohon palem yang ditanam di taman 

tersebut adalah 44 pohon. 

Dengan demikian, biaya penanaman seluruh pohon 

palem di taman tersebut : 

Banyak pohon palem x harga pohon palem 

= 44 x 10000 = 440.000. 

Jadi, seluruh biaya penanaman pohon palem di 

taman tersebut adalah Rp 440.000,00.   
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2 
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3 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

1 

8. Diketahui : Sebuah arena bermain berbentuk persegi Menggunakan 2 



 

 

 

panjang berukuran 50 m x 30 m. Di 

tengah-tengah arena terdapat sebuah 

kolam renang anak berbentuk lingkaran 

yang panjang jari-jarinya 10 meter.  

Tanah di arena bermain di luar kolam 

akan dipaving. 

Harga paving = Rp 20.000 per m
2
 

Ditanya   :  a. luas area bermain tersebut; 

b. gunakan hasil jawaban pada point (a) 

untuk menghitung  seluruh biaya 

pemavingan di area bermain tersebut 

jika harga paving per m
2 

adalah  

Rp 20.000,00. 

penyelesaian suatu 

masalah 

matematika untuk 

menyelesaikan 

masalah 

matematika yang 

lain. 

 



 

 

 

Jawab   : 

Sketsa 

 

 

 

 

Untuk mengetahui biaya pemavingan di area 

bermain tersebut, harus dicari luas arena yang akan 

dipaving. 

Luas daerah yang dipaving (L) adalah luas daerah 

yang diarsir. 

L = luas arena bermain – luas kolam 

= (p x l) – (π x r
2
) 

= (50 x 30) – (3,14 x 10
2
) 

= 1500 – 314 

= 1186. 

Biaya pemavingan = L x harga paving per m
2
 

= 1186 x 20000 

= 23720000. 

Jadi, biaya pemavingan arena bermain tersebut 

adalah Rp 23.720.000,00. 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

1 

Total Skor  100 

 

SOAL TES KOMUNIKASI MATEMATIS 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester  : VIII / 2 

Materi Pokok  : Lingkaran 

Sub Materi Pokok : Unsur, Keliling dan Luas Lingkaran 

Waktu   : 2 x 40 menit 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 

(1)  Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

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

(3) Bacalah soal-soal dengan cermat sebelum mengerjakan 

(4) Kerjakan soal-soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu 

50 m 

30 m 

10 m 
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1. Sebuah roda menggelinding satu kali dari titik A ke titik B. Jika panjang 

jari-jari roda itu 21 cm, dapatkah kalian menghitung berapa jarak 

antara titik A dan titik B? Jelaskan pendapat kalian tentang itu. 

2. Mimi mempunyai dua buah hulahup yang terbuat dari rotan. Masing-

masing hulahup panjang diameterya adalah 112 cm dan  140 cm. 

Selidiki nilai perbandingan keliling kedua hulahup tersebut! Berapa 

nilai perbandingannya? 

3. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm x 30 cm 

akan dibuat 2 tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan panjang 

diameter 20 cm. Berapa luas sisa seng yang tidak dipakai? Jelaskan 

langkah-langkah kalian untuk menentukan luas sisa seng tersebut. 

4. Sebuah lingkaran mempunyai luas daerah 616 cm2. Lingkaran lain 

mempunyai keliling 88 cm. Selidiki apakah panjang jari-jari kedua 

lingkaran tersebut sama atau tidak.   

5. Lantai sebuah stadion olahraga terbentuk dari sebuah daerah persegi 

panjang yang diapit dua daerah setengah lingkaran. Ukuran daerah 

persegi panjang tersebut 20 m x 10 m dan panjang diameter daerah 

setengah lingkaran yang mengapitnya sama dengan lebar daerah 

persegi panjang. Berapakah luas lantai stadion tersebut? Jelaskan 

langkah-langkah kalian untuk menentukan luas lantai stadion tersebut.  

6. Sebuah arena bermain berbentuk persegi panjang berukuran 50 m x 

30 m. Di tengah-tengah arena tersebut terdapat sebuah kolam renang 

anak berbentuk lingkaran yang panjang jari-jarinya 10 meter. Jika 

tanah pada arena bermain di luar kolam akan di-paving, berapakah : 

a. luas arena bermain yang dipaving; 

b. biaya pemavingan di area bermain tersebut  jika harga paving Rp 

20.000,00 per m2? 

** SELAMAT MENGERJAKAN ** 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

SOAL TES KOMUNIKASI MATEMATIS 

 

No. Kunci Jawaban Indikator 

komunikasi 

matematis yang 

diukur 

Skor 

1. Diketahui : Sebuah roda menggelinding satu kali 

dari titik A ke titik B 

Menafsirkan 

pendapat dengan 

menggunakan 

2 
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Panjang jari-jari roda itu 21 cm. 

Ditanya    : Jelaskan pendapat kalian tentang cara 

menentukan jarak titik A dan titik B 

konsep 

matematika untuk 

menyelesaikan 

masalah. 

 
Jawab       :  

Ilustrasi  

 

 

Roda menggelinding satu kali sehingga jarak titik A 

ke titik B merupakan keliling dari roda dengan 

panjang jari-jari (r) 21 cm tersebut. Keliling roda 

berbentuk lingkaran dengan r = 21 adalah : 

K = 2 x π x r   

 = 2 x 
  

 
 x 21 

 = 2 x 22 x 3 

 = 132  

Diperoleh K = 132. 

Jadi, jarak titik A ke titik B adalah 132 cm.   

 

1 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

2. Diketahui : Dua buah hulahup panjang masing-

masing diameternya adalah 112 cm dan 

140 cm. 

Ditanya   : Selidiki nilai perbandingan keliling 

kedua hulahup tersebut. 

Melakukan 

penyelidikan untuk 

menyelesaikan 

masalah  

2 

 Jawab     :  

Untuk menyelidiki nilai perbandingan keliling 

hulahup I dan hulahup II harus dicari dulu keliling 

masing-masing hulahup. 

Panjang diameter hulahup I (d1) = 112. 

Keliling hulahup I = K1 = π x d1  

= 
  

 
 x 112  

= 352. 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

A B 

21 cm 21 cm 



 

 

 

Panjang diameter hulahup II (d2) = 140. 

Keliling hulahup II = K2 = π x d2  

= 
  

 
 x 140  

= 440. 

Perbandingan keliling hulahup I dan hulahup II : 

  

  
 = 

   

   
 
 

 
  

Jadi, keliling hulahup I : keliling hulahup II = 4 : 5. 

1 

 

 

 

2 

 

1 

3. Diketahui : Alas piring berbentuk lingkaran dan di 

atasnya diberi hiasan berbentuk persegi. 

Panjang diameter (d) lingkaran = 25 cm. 

Panjang diagonal persegi  = d lingkaran 

= 25 cm. 

Ditanya    : Sketsa alas piring tersebut dan disebut 

apa daerah lingkaran yang tidak tertutup 

daerah persegi. Jelaskan pendapat kalian 

tentang itu. 

  

3. Diketahui : Selembar seng berbentuk persegi 

panjang berukuran 50 cm x 30 cm akan 

dibuat 2 tutup kaleng berbentuk 

lingkaran yang panjang diameternya 20 

cm. 

Ditanya    : Jelaskan langkah-langkah kalian untuk 

menentukan luas sisa seng yang tidak 

dipakai. 

Menggunakan 

konsep 

matematika untuk 

melakukan 

langkah-langkah 

berarti dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

 

2 

Jawab        : 

Menentukan luas sisa seng yang tidak dipakai : 

a. Menggambar sketsa/ilustrasi dari masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Sisa seng yang tidak dipakai digambarkan dalam 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

p = 50 

l = 30 

r = 10  30 cm 

50 cm 

10 cm 10 cm 



 

 

 

daerah yang diarsir. Luas sisa seng merupakan 

selisih antara luas seng dengan luas 2 tutup 

kaleng. 

b. Mencari luas seng 

Luas seng = luas daerah persegi panjang 

= L    

= p x l 

= 50 x 30  

= 1500. 

Diperoleh luas seng = 1500 cm
2
. 

c. Mencari luas dua tutup kaleng  

Luas satu tutup kaleng berbentuk lingkaran : 

L. = π x r
2
 

= 3,14 x 10
2 

= 3,14 x 100 

= 314.  

Diperoleh luas satu tutup kaleng berbentuk 

lingkaran adalah 314 cm
2
, sehingga : 

Luas 2 tutup kaleng berbentuk lingkaran : 

2 x L.  = 2 x 314 = 628.  

Diperoleh luas dua tutup kaleng berbentuk 

lingkaran  = 628 cm
2
. 

d. Mencari selisih luas seng dengan luas dua tutup 

kaleng 

Selisih luas seng dengan luas dua tutup kaleng 

= luas seng – luas dua tutup kaleng 

= 1500 – 628 

= 872. 

Diperoleh selisih luas seng dengan luas dua tutup 

kaleng = 872 cm
2
.  

Jadi luas sisa seng yang tidak dipakai adalah 872 

cm
2
. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

4. Diketahui : Sebuah lingkaran mempunyai luas 

daerah 616 cm
2
. Lingkaran lain 

Melakukan 

penyelidikan untuk 

2 



 

 

 

mempunyai keliling 88 cm. 

Ditanya : Selidiki apakah panjang jari-jari kedua 

lingkaran tersebut sama atau tidak. 

menyelesaikan 

masalah.  

Jawab    : 

Untuk menyelidiki panjang jari-jari kedua lingkaran 

tersebut sama atau tidak, harus dicari panjang jari-

jari masing-masing lingkaran. 

Lingkaran pertama : 

L = 616. Dengan demikian,  

L = π x r
2
 

⇔ 616 = 
  

 
 x r

2
 

⇔ 196 =  r
2
 

⇔      r = √    

= 14. 

Diperoleh panjang jari-jari lingkaran pertama adalah 

14 cm. 

Lingkaran kedua : 

K = 88. Dengan demikian,  

 K = π x d 

⇔ 88 = 
  

 
 x d 

⇔ 28 = d. 

Diperoleh panjang diameter lingkaran kedua adalah 

28 cm, sehingga panjang jari-jarinya = 14 cm. 

Karena panjang jari-jari lingkaran pertama = 14 

cm dan panjang jari-jari lingkaran kedua = 14 

cm, maka panjang jari-jari lingkaran pertama 

sama dengan panjang jari-jari lingkaran kedua. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

5. Diketahui : Lantai sebuah lapangan olahraga 

terbentuk dari sebuah daerah persegi 

panjang yang diapit dua daerah setengah 

lingkaran. Ukuran daerah persegi 

Menggunakan 

konsep 

matematika untuk 

melakukan 

langkah-langkah 

berarti dalam 

2 



 

 

 

panjang tersebut 20 m x 10 m. 

Panjang diameter daerah setengah 

lingkaran yang mengapitnya sama 

dengan lebar daerah persegi panjang. 

Ditanya   : Langkah-langkah untuk menentukan luas 

lantai lapangan olahraga tersebut.  

menyelesaikan 

masalah. 

 

 Jawab    : 

Langkah-langkah untuk menentukan luas lantai 

lapangan olahraga tersebut adalah : 

a. Menggambar sketsa lantai stadion 

 

Sketsa : 

 

 

 

 

b. Menentukan luas lantai yang berbentuk persegi 

panjang 

Ukuran lantai yang berbentuk persegi panjang :  

p = 20, l = 10  

Luas lantai yang berbentuk persegi panjang : 

L1 = p x l 

= 20 x 10 

= 200. 

Diperoleh luas lantai yang berbentuk persegi 

panjang = 200 m
2
. 

c. Menentukan luas lantai yang berbentuk setengah 

lingkaran 

Panjang diameter (d) lantai yang berbentuk 

setengah lingkaran = lebar lantai yang berbentuk 

persegi panjang = 10 m. 

Panjang jari-jarinya (r) = 5 m. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

20m 

10 m 



 

 

 

Pada lapangan tersebut terdapat dua daerah 

setengah lingkaran, sehingga luas lantai yang 

berbentuk setengah lingkaran : 

L2 = 2 x (
 

 
          )  

=        

  3,14 x 5
2
  

= 78,5. 

Diperoleh L2 = 78,5 sehingga luas dua daerah 

setengah lingkaran =  78,5 m
2

. 

d. Menentukan luas lantai lapangan olahraga 

Luas lantai lapangan olahraga = L1 + L2 

 = 200 + 78,5 

 = 278,5. 

Jadi, luas lantai lapangan olahraga tersebut 

adalah 278,5 m
2
. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

6. Diketahui : Sebuah arena bermain berbentuk persegi 

panjang berukuran 50 m x 30 m. Di 

tengah-tengah arena terdapat sebuah 

kolam renang anak berbentuk lingkaran 

yang panjang jari-jarinya 10 meter.  

Tanah di arena bermain di luar kolam 

akan dipaving. 

Harga paving = Rp 20.000 per m
2
 

Ditanya   :  a. luas area bermain tersebut; 

b. gunakan hasil jawaban pada point (a) 

untuk menghitung  seluruh biaya 

pemavingan di area bermain tersebut 

jika harga paving per m
2 

adalah  

Rp 20.000,00. 

Menggunakan 

penyelesaian suatu 

masalah 

matematika untuk 

menyelesaikan 

masalah 

matematika yang 

lain. 

 

2 

Jawab   : 

Sketsa 

 

3 

50 m 

30 m 

10 m 



 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui biaya pemavingan di area 

bermain tersebut, harus dicari luas arena yang akan 

dipaving. 

Luas daerah yang dipaving (L) adalah luas daerah 

yang diarsir. 

L = luas arena bermain – luas kolam 

= (p x l) – (π x r
2
) 

= (50 x 30) – (3,14 x 10
2
) 

= 1500 – 314 

= 1186. 

Biaya pemavingan = L x harga paving per m
2
 

= 1186 x 20000 

= 23720000. 

Jadi, biaya pemavingan arena bermain tersebut 

adalah Rp 23.720.000,00. 
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1 

 

1 

Total Skor  75 
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DAFTAR NILAI HASIL TES KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS 

No 

KELAS 

Eksperimen 1 Eksperimen 2 Kontrol 

Kode Nilai Kode Nilai Kode Nilai 

1 D-01 70 F-01 65 B-01 59 

2 D-02 76 F-02 73 B-02 78 

3 D-03 72 F-03 97 B-03 53 

4 D-04 84 F-04 55 B-04 50 

5 D-05 70 F-05 89 B-05 60 

6 D-06 92 F-06 68 B-06 82 

7 D-07 77 F-07 71 B-07 75 

8 D-08 70 F-08 69 B-08 72 

9 D-09 97 F-09 90 B-09 50 

10 D-10 81 F-10 50 B-10 65 

11 D-11 70 F-11 81 B-11 67 

12 D-12 67 F-12 71 B-12 72 

13 D-13 71 F-13 100 B-13 50 

14 D-14 76 F-14 57 B-14 77 

15 D-15 81 F-15 70 B-15 62 

16 D-16 72 F-16 81 B-16 60 

17 D-17 80 F-17 57 B-17 59 

18 D-18 93 F-18 77 B-18 50 

19 D-19 73 F-19 65 B-19 100 

20 D-20 67 F-20 67 B-20 53 

21 D-21 76 F-21 70 B-21 56 

22 D-22 78 F-22 65 B-22 50 

23 D-23 58 F-23 92 B-23 80 

24 D-24 57 F-24 67 B-24 76 

25 D-25 57 F-25 65 B-25 54 

26 D-26 70 F-26 67 B-26 50 

27 D-27 70 F-27 97 B-27 54 

28 D-28 85 F-28 67 B-28 63 

29 D-29 77 F-29 70 B-29 75 

30 D-30 71 F-30 66 B-30 57 

31     F-31 65 B-31 70 

32     F-32 96 B-32 62 

33     F-33 67     

Jumlah 2238 ¯ 2407 ¯ 2041 

Rata-rata 74.6 ¯ 72.9 ¯ 63.8 
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UJI PROPORSI  (UJI SATU PIHAK) 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

KELAS EKSPERIMEN 1 

 

Hipotesis Statistiknya: 

H0: Proporsi peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang mendapat 

nilai tes kemampuan kemampuan komunikasi matematis ≥ 65 berjumlah 

kurang dari atau sama dengan 75% 

Ha: Proporsi peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang mendapat 

nilai tes kemampuan kemampuan komunikasi matematis ≥ 65 berjumlah lebih 

dari 75% 

Statistiknya: 

Ho : π ≤ 0,75 

Ha : π > 0,75 

Rumus 

z = 

n

n

x

oo

o

)1( 







 

Kriteria pengujiannya adalah: 

Tolak Ho jika Z ≥ Z(0,5 – α)  

Dari data diperoleh: 

x = 27, n = 30, dan π0 = 0,75 

z = 

30

25,075,0

75,0
30

27

x



= 1,90. 

Dengan taraf nyata α = 5 % dan z > z(0,5 – α) dari daftar normal baku memberikan 

z(0,5 – α) = z0,45 = 1,64. 

Nilai Zhitung untuk kelas eksperimen 1 adalah zhitung = 1,97 > ztabel = 1,64. Karena 

zhitung > ztabel maka Ho ditolak. Hal ini berarti proporsi peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan Lembar 

Kegiatan Peserta Didik (LKPD) yang mendapat nilai tes kemampuan kemampuan 

komunikasi matematis ≥ 65 berjumlah lebih dari 75%. 
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UJI PROPORSI  (UJI SATU PIHAK) 

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS 

KELAS EKSPERIMEN 2 

 

Hipotesis Statistiknya: 

H0: Proporsi peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan kartu soal yang mendapat nilai tes kemampuan 

kemampuan komunikasi matematis ≥ 65 berjumlah kurang dari atau sama 

dengan 75% 

Ha: Proporsi peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan metode Guided 

Discovery berbantuan kartu soal yang mendapat nilai tes kemampuan 

kemampuan komunikasi matematis ≥ 65 berjumlah lebih dari 75% 

Statistiknya: 

Ho : π ≤ 0,75 

Ha : π > 0,75 

Rumus 

z = 

n

n

x

oo

o

)1( 







 

Kriteria pengujiannya adalah: 

Tolak Ho jika Z ≥ Z(0,5 – α)  

Dari data diperoleh: 

x = 29, n = 33, dan π0 = 0,75 

z = 

33

25,075,0

75,0
33

29

x



= 1,71. 

Dengan taraf nyata α = 5 % dan z > z(0,5 – α) dari daftar normal baku memberikan 

z(0,5 – α) = z0,45 = 1,64. 

Nilai Zhitung untuk kelas eksperimen 1 adalah zhitung = 1,90 > ztabel = 1,64. Karena 

zhitung > ztabel maka Ho ditolak. Hal ini berarti proporsi peserta didik yang 

memperoleh pembelajaran dengan metode Guided Discovery berbantuan kartu 

soal yang mendapat nilai tes kemampuan kemampuan komunikasi matematis ≥ 65 

berjumlah lebih dari 75%. 
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64
.41,234

32,3

61,0

83,3

7,12


UJI LANJUT ANAVA (UJI SCHEFFE) 

Hipotesis  Ho :  
321     (rata-rata antar kelompok tidak berbeda)

 
 

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku (rata-rata 

antar kelompok ada yang) 

Harga kritik  

      

 =   )05.0;394;13(.13  F  

 =  05.0;91;2.2 F  

 = √      

 = 2,49. 

Perhitungan untuk 1  dan 2  

  

 

 

 

     

 = 3,92. 

Perhitungan untuk 1  dan 3  

 

 

 

  

 

 = 3,83. 
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67,2

Perhitungan untuk 2  dan 
3  

 

 

 

   

 

 

Dari perhitungan tersebut, dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 

Pembandingan 

ji dan   

Selisih 

ji xx   
SE S S Kesimpulan 

1  dan 2  

1  dan 
3  

2  dan 3  

2,4 

12,7 

10,3 

3,92 

3,83 

3,86 

0,61 

3,32 

2,67 

2,49 

2,49 

2,49 

Ho diterima 

Ho ditolak 

Ho ditolak 

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa 1  dan 2  tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata hasil tes komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen 1 

dan rata-rata hasil tes komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen 2. 

Sedangkan untuk 1  dan 3  terdapat perbedaan yang signifikan sehingga rata-

rata hasil tes komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen 1 lebih dari 

rata-rata hasil tes komunikasi matematis peserta didik kelas kontrol. Hal yang 

sama terjadi pada 2  dan 3 , terdapat perbedaan yang signifikan sehingga nilai 

rata-rata hasil tes komunikasi matematis peserta didik kelas kelas eksperimen 2 

lebih dari rata-rata hasil tes komunikasi matematis peserta didik kelas kontrol. 

 

  



 

 

 

FOTO-FOTO KEGIATAN PENELITIAN 

 

            
Peneliti sedang mengajar di kelas eksperimen 

 

     
Peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan soal-soal di LKPD 

 

   
Peserta didik berdiskusi untuk mengerjakan soal-soal di kartu soal 
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Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

 

 
Peneliti membahas dan memberikan konfirmasi tentang hasil diskusi peserta didik 

 

         
Peserta didik mengerjakan soal tes kemampuan komunikasi matematis 

 


