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ABSTRAK 
Arifiani, Andini Nurul. 2009. Keefektivan Model Pembelajaran STAD dengan 
Metode Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP 
Negeri 3 Margasari Tahun Pelajaran 2008/2009 Pada Materi Pokok Segiempat. 
Skripsi, Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Sugiman, M.Si, Pembimbing 
II : Endang Sugiharti, S.Si M.Kom. 
 
Kata kunci: STAD dengan Metode Penemuan Terbimbing, Hasil Belajar, 

Segiempat 
 

Untuk meningkatkan hasil belajar, seorang guru dalam mengajarkan 
matematika perlu memiliki strategi pembelajaran yang tepat agar pelajaran 
matematika dapat diserap dengan baik oleh siswa. Model pembelajaran sangat 
mempengaruhi hasil belajar matematika siswa pada suatu pokok bahasan tertentu. 
Model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 
peraga dan LKS diharapkan dsapat membantu siswa untuk lebih memahami 
materi pelajaran dan siswa dapat meningkatkan hasil belajar matematikanya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penerapan model 
pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga 
dan LKS dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa yang diharapkan 
dapat menjadi rujukan bagi para guru yang ingin menerapkan model pembelajaran 
STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS. 
Penelitian ini mengkaji implementasi model pembelajaran STAD dengan metode 
penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS terhadap ketuntasan belajar 
serta membandingkannya terhadap model pembelajaran ekspositori pada materi 
pokok segiempat.   

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Margasari. Dengan teknik random sampling dipilih dua kelas sebagai sampel 
penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes kemudian dilakukan 
analisis untuk merumuskan hasil penelitian. Pada penelitian ini diperoleh hasil 
bahwa 87,5% siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran STAD dengan 
metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS tuntas dalam 
pelajaran matematika materi pokok segiempat. Dari hasil penelitian juga diketahui 
bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran 
STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS 
lebih baik dari yang diajar dengan metode ekstositori di SMP Negeri 3 Margasari.  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa model pembelajaran 
STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS 
efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika kelas VII SMPN 3 Margasari 
pada materi pokok segiempat, oleh karena itu guru matematika di SMPN 3 
Margasari hendaknya mencoba penerapan model pembelajaran STAD dengan 
metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS pada materi 
segiempat untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan hidup di masa kini terus berkembang bergantung pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan 

semua pihak memperoleh informasi dengan cepat. Sekarang ini sistem 

pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya masih didominasi 

oleh guru, dalam hal ini peserta didik diposisikan sebagai objek di mana siswa 

dianggap belum mengetahui apa-apa  sementara guru memposisikan diri sebagai 

individu yang mempunyai pengetahuan. 

Matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir karena 

matematika merupakan ilmu yang terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia 

yang berhubungan dengan ide, proses dan penalaran.  Pembelajaran matematika 

bertujuan untuk membentuk pola berpikir, kritis dan kreatif sebab itu matematika 

sangat diperlukan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan matematika perlu di bekalkan kepada setiap siswa.  

Proses pembelajaran akan berlangsung secara optimal dan efektif bila 

direncanakan dengan baik. Keefektifan siswa merupakan syarat utama bagi 

terjadinya proses belajar yang baik. Bertolak pada hal tersebut maka dalam proses 

pembelajaran matematika guru hendaknya menggunakan model pembelajaran 

yang melibatkan aktivitas siswa, karena dengan keaktifan siswa dapat mengalami, 

menghayati, dan mengambil pelajaran dari pengalamannya. 
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Model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS dalam pembelajaran matematika masih jarang 

dilakukan, sehinggga siswa sulit membayangkan hal yang sifatnya abstrak dan 

memerlukan visualisasi. Alat peraga pembelajaran merupakan alat yang 

digunakan guru dalam pembelajaran untuk membantu memperjelas materi 

pelajaran dan mencegah terjadinya verbalitas pada diri akan membosankan, 

sebaliknya pembelajaran akan lebih menarik bila siswa gembira belajar atau 

senang karena mereka merasa tertarik dan mengerti apa yang dipelajarinya 

(Usman, 2002:31). Sedangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah media cetak 

yang berupa lembar kertas berisi informasi maupun soal/pertanyaan yang harus 

dijawab. LKS ini baik digunakan untuk menggalakkan ketertiban siswa dalam 

penerapan metode terbimbing maupun untuk memberikan latihan pengembangan 

(Hidayah, 2006:8).  

Tidak semua bahan harus disampaikan secara konkret. Beberapa pelajaran 

dapat disampaikan secara verbal akan tetapi untuk bagian-bagian tertentu alat 

peraga pada umumnya sangat berguna untuk mempermudah dan mempercepat 

pemahaman bagi siswa. Dalam pembelajaran matematika salah satu bahan atau 

materi pelajaran yang dirasa perlu memanfaatkan media pembelajaran adalah 

materi pokok segi empat karena dalam materi ini banyak dipelajari rumus-rumus 

yang biasanya hanya dihafalkan siswa tetapi tidak dimengerti oleh mereka 

bagaimana rumus-rumus itu diperoleh. Dimana jika kita hanya mengandalkan saja 

dalam belajar, kita akan mudah lupa materi yang telah dipelajari. 
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Model pembelajaran STAD adalah salah satu model pembelajaran yang 

mengacu kepada belajar kelompok, sehingga pembelajaran STAD ini dapat 

diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari pada materi pokok manapun terutama 

pada siswa SMP yang merupakan pemula. Sedangkan metode discovery 

merupakan metode penemuan yang dapat melatih siswa untuk aktif dalam 

kegiatan belajar, membantu siswa memahami pelajaran, melatih siswa agar dapat 

mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks dan melatih siswa belajar 

mandiri (Suyitno, 2006:5), sehingga diharapkan model pembelajaran STAD 

dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS dapat 

membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran dan siswa dapat 

meningkatkan hasil belajar matematikanya. 

SMP N 3 Margasari merupakan salah satu sekolah yang berada di 

Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jabidin, S.Pd 

selaku guru matematika kelas VII di SMP N 3 Margasari, SMP N 3 Margasari 

belum pernah menerapkan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan 

terbimbing, kemudian diperoleh informasi juga bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika masih kurang maksimal hal ini terlihat dari 

rendahnya KKM yang ditetapkan untuk mata pelajaran matematika yaitu 55. 

Pembelajaran matematika yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Margasari masih 

menggunakan model pembelajaran ekpositori atau yang sering dikenal dengan 

model pembelajaran ceramah. Hal ini dikarenakan guru harus menyelesaikan 

materi yang dibebankan, sementara waktu yang diberikan terbatas. Pada 

pembelajaran yang dilakukan dengan ceramah banyak  siswa yang tidak begitu 
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tertarik karena kurang menariknya pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Siswa 

cenderung pasif dalam menerima pelajaran. Sehingga kemampuan siswa dalam 

menguasai materi tidak dapat terdeteksi secara jelas, hanya sekedar tahu tidak 

menguasai.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN 

STAD DENGAN METODE PENEMUAN TERBIMBING BERBANTUAN 

ALAT PERAGA DAN LKS TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 MARGASARI 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 PADA MATERI POKOK SEGI EMPAT” 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Apakah rata-rata hasil belajar matematika siswa siswa kelas VII SMP N 3 

Margasari menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode 

penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS lebih baik dari pada 

menggunakan pembelajaran dengan metode ekspositori? 

2. Apakah persentase jumlah siswa kelas VII SMP N 3 Margasari yang tuntas 

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD dengan 

metode penemuan terbimbing lebih tinggi dari pada pembelajaran dengan 

metode ekspositori? 

3. Apakah model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS lebih efektif dari pada pembelajaran dengan 

metode ekspositori? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini perlu adanya pembatasan masalah. Materi 

pokok segi empat yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada keliling dan luas 

bangun segi empat seperti jajargenjang, belah ketupat, trapesium dan layang-

layang. 

 

1.4 Penegasan Istilah  

Agar diperoleh pengertian yang sama tentang istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari pembaca maka perlu 

adanya penegasan istilah dalam penelitian ini. Penegasan ini dimaksudkan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

Adapun istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut. 

1.4.1 Keefektifan 

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

pengaruhnya). Sedangkan keefektifan berarti keberhasilan tentang suatu usaha 

atau tindakan (KBBI, 1993:219). Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah keberhasilan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan 

terbimbing berbantuan alat peraga dan lembar kerja siswa (LKS) terhadap hasil 

belajar matematika dibandingkan dengan pengajaran menggunakan model 

pembelajaran ekspositori. Dalam operasionalnya diukur melalui peningkatan rata-

rata hasil belajar dan peningkatan jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran. 
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1.4.2 Model Pembelajaran STAD 

Model pembelajaran STAD merupakan model pembelajaran di mana 

siswa-siswa dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang beranggotakan 4 

sampai 5 orang siswa yang terdiri dari siswa dengan kemampuan akademik 

tingggi, sedang, dan rendah. Inti dari kegiatan STAD adalah mengajar, belajar 

dalam tim, pemberian kuis dan penghargaan. 

1.4.3 Metode Penemuan Terbimbing 

Metode penemuan terbimbing sering disebut metode discovery. Dengan 

belajar menggunakan metode penemuan terbimbing tersebut diharapkan siswa 

dapat mengingat dengan baik apa yang mereka pelajari. Selain itu dalam metode 

ini diharapkan siswa mampu menemukan sendiri materi yang hendak dipelajari. 

Penemuan terbimbing dilakukan dengan cara guru membimbing untuk 

menemukan sendiri sesuatu yang baru. Ini berarti hal yang ditemukan itu tidak 

benar-benar baru sebab diketahui orang lain (Suherman, 2001:178). 

1.4.4 Pembelajaran dengan Metode Ekspositori 

Metode ekspositori adalah cara penyampaian dari guru kepada siswa di 

dalam kelas dengan cara berbicara di awal pelajaran, menerangkan materi dan 

contoh soal disertai dengan tanya jawab. Guru memberikan latihan soal kepada 

siswa, siswa mengerjakan latihan soal sendiri atau dapat bertanya temannya, atau 

disuruh guru mengerjakan latihan di papan tulis, kemudian guru memberikan 

pekerjaan rumah kepada siswa (Suyitno, 2004:4). 
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1.4.5 Alat Peraga 

Alat peraga pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan guru dalam 

pembelajaran untuk membantu memperjelas materi pelajaran dan mencegah 

terjadinya verbalisme pada diri (Usman, 2002:31). Macam alat peraga 

pembelajaran matematika di antaranya yaitu model jajargenjang, model belah 

ketupat, model trapesium dan model layang-layang (Hudojo, 2003:245). 

1.4.6 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Alat bantu ajar (media) adalah benda atau seperangkat alat yang dapat 

mewakili gagasan yang sedang dipelajari oleh siswa. Salah satu alat bantu 

pembelajaran adalah lembar kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa (LKS) adalah 

media cetak yang berupa lembar kertas berisi informasi maupun soal/pertanyaan 

yang harus dijawab siswa (Hidayah, 2006:8). LKS digunakan dalam penelitian ini 

disusun sehingga siswa memiliki kemampuan prasyarat untuk memecahkan suatu 

masalah matematika. 

1.4.7 Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dimakud adalah hasil yang diperoleh siswa sebagai 

akibat proses belajar yang dilakukan peserta didik. Makin tinggi proses belajar 

yang dilakukan siswa, harus makin tinggi pula hasil belajar yang dicapainya (Tri 

anni, 2004:6). 

1.4.8 Segi empat 

Segi empat merupakan salah satu materi geometri yang diajarkan di SMP 

yaitu pada kelas VII. Materi pokok segiempat dalam skripsi ini meliputi 

jajargenjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Apakah rata-rata hasil belajar matematika siswa menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS lebih baik dari pada menggunakan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ekspositori? 

2. Apakah prosentase jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan 

terbimbing lebih tinggi dari pada pembelajaran dengan metode ekspositori? 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi guru, peserta 

didik dan peneliti. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Bagi Siswa 

Dapat mengenal model pembelajaran STAD yang lebih kreatif, inovatif, 

dan aktif sehingga dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan 

belajar dalam memahami materi pokok segi empat 

1.6.2 Bagi guru 

Sebagai informasi kepada guru metode pembelajaran mana yang lebih 

efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika antara model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

bantu peraga dan lembar kerja siswa (LKS) atau pembelajaran matematika 

dengan pembelajaran ekspositori. 
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1.6.3 Bagi Sekolah 

Dengan menggunakan media pembelajaran Lembar Kerja Siswa, 

diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di 

sekolah. 

1.6.4 Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengalaman langsung pelaksanaan pembelajaran 

matematika yang baik diterapkan dalam pembelajaran matematika materi 

pokok segi empat. 

 

1.7  Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir yang masing-masing diuraikan sebagai 

berikut. 

1.7.1 Bagian awal 

Berisi judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto 

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

gambar dan daftar lampiran. 

1.7.2 Bagian isi skripsi 

Bab I Berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

permasalahan, pembatasan masalah, penegasan istilah,manfaat penelitian, 

tujuan penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II  Berisi teori yang mendasari permasalahan, kerangka berpikir, dan 

rumusan hipotesis penelitian. 
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Bab III Meliputi populasi, sampel, variabel penelitian, metode 

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

Bab I Berisi hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V Berisi kesimpulan dan saran 

1.7.3 Bagian akhir skripsi 

Berisi daftar pustaka untuk memberi informasi tentang semua buku 

sumber dan literatur lainnya serta lampiran-lampiran yang mendukung 

tersusunnya skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata efektif yang berarti pengaruh atau akibat 

(Poerwadarminta, 1999:219). Jadi keefektifan adalah usaha atau tindakan yang 

membawa keberhasilan. Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan lembar kerja siswa (LKS) terhadap hasil belajar 

matematika dibandingkan dengan pengajaran menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. Pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS  dikatakan berhasil jika hasil tes matematika 

siswa menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan 

terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran menggunakan metode ekspositori. 

Untuk mengukur keberhasilan pembelajaran STAD dengan metode 

penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS  ada beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi. Model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS  dikatakan efektif apabila  

1. Rata-rata hasil tes model STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS lebih baik dibandingkan rata-rata hasil tes 

siswa dengan menggunakan pembelajaran ekspositori.  
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2. persentase jumlah siswa kelas VII SMP N 3 Margasari yang tuntas dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode 

penemuan terbimbing lebih tinggi dari pada pembelajaran dengan metode 

ekspositori 

2.1.2 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Dengan 

belajar manusia dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tanpa 

belajar manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

W. S. Winkel (Darsono, 2000:4), menyatakan bahwa belajar adalah 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan nilai sikap. Belajar selalu melibatkan adanya perubahan didalam 

diri orang yang belajar. Perubahan itu bisa terjadi dengan sengaja bisa juga tidak 

sengaja, bisa lebih baik juga bisa lebih buruk. Agar belajar dapat berkualitas 

dengan baik, perubahan itu harus dilahirkan oleh pengalaman dan oleh interaksi 

antara orang dengan lingkungannya. 

Konsep tentang belajar juga banyak didefinisikan oleh pakar psikologi 

sebagai berikut. 

a. Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan (Ani dkk, 2004:2) 

b. Menurut Gagne dan Berliner (Ani dkk, 2004:2) belajar merupakan proses di 

mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 
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c. Menurut Morgan et Al (Ani dkk, 2004:2) belajar merupakan perubahan relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktek atau pengalaman. 

d. Menurut Slavin (Ani dkk, 2004:2) belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. 

e. Menurut Gagne (Ani dkk, 2004:2), belajar merupakan perubahan disposisi 

atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan 

perubahan perilaku itu tidak berasal dari pertumbuhan. 

Dari pengertian belajar di atas tampak bahwa konsep tentang belajar 

mengandung 3 unsur utama, yaitu: 

a. belajar berkaitan dengan perubahan perilaku; 

b. perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman; 

c. perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanen. 

Sedangkan pembelajaran merupakan penerjemahan dari kata “instruction” 

yang berarti self instruction (dari internal) dan exsternal instruction (dari 

eksternal) (Sugandi, 2006:9). Menurut Suyitno (2006:1) pembelajaran adalah 

upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat,dan  

bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar terjadi interaksi yang optimal 

antara guru dan siswa serta antara siswa dengan siswa. 

Pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi 

nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan 

demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu siswa, 

sedangkan proses pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan 

bersifat rekayasa perilaku (Suherman, 2003:7). Dengan belajar manusia dapat 
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mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Tanpa belajar manusia tidak 

mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah melalui aktivitas (Tri anni, 2006:5). Perilaku tersebut sesuai dengan yang 

dipelajari peserta didik. Oleh karena itu apabila peserta didik mempelajari tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa pemahaman 

konsep.  

Menurut Sudjana (1990:22), klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom 

secara garis besar dibagi menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif,ranah afektif dan 

ranah psikomotoris. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual.. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, 

sikap, minat dan nilai. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik, 

seperti keterampilan motorik dan syaraf, memanipulasi objek dan koordinasi 

syaraf. 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran yang 

optimal cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut. 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

instrinsik pada diri peserta didik. 

2. Menambah keyakinan pada peserta didik akan kemampuan yang dimilikinya. 

3. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik kan lebih bermakna bagi dirinya. 

4. Hasil belajar yang diperoleh peserta didik diperoleh secara menyeluruh, yakni 

ranah kognitif, ranah afektif,dan ranah psikomotorik. 
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5. Kemampuan peserta didik untuk mengontrol diri terutama dalam menilai  

hasil yang dicapai, maupun mengendalikan proses dan usaha belajarnya. 

Cara menilai hasil belajar matematika biasanya menggunakan tes. Maksud 

tes yang utama adalah untuk mengukur hasil belajar yang dicapai oleh  seseorang 

yang belajar. 

2.1.4 Model Pembelajaran STAD 

STAD (Student Teams Achivement Divisions) merupakan salah satu model 

dalam pembelajaran kooperatif untuk pengelompokan campur yang melibatkan 

pengakuan tim dan tanggung jawab kelompok untuk pembelajaran individu. 

STAD adalah salah satu model dalam pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana sehingga baik bagi guru yang baru menerapkan pembelajaran 

kooperatif di kelas. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD ada lima komponen utama, 

yaitu pengajaran, belajar kelompok, kuis, skor perkembangan dan penghargaaan 

kelompok. 

a. Pengajaran 

Guru menyajikan materi pelajaran sesuai dengan yang direncanakan. 

Setiap awal dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD selalu dimulai dengan 

pengajaran yang mencakup pembukaan, pengembangan, dan latihan 

terbimbing di keseluruhan pelajaran. 

b. Belajar Kelompok 

Siswa belajar melalui kegiatan kerja tim/kelompok. Siswa dalam suatu 

kelas dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota 4-5 siswa. Setiap 
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kelompok haruslah heterogen, maksudnya bervariasi dalam kemampuan 

akademik, jenis kelamin, dan etnis. Selama belajar kelompok, tugas angggota 

kelompok adalah menguasai materi yang diberikan guru dan membantu teman 

satu kelompok untuk menguasai materi tersebut. Siswa diberi lembar kegiatan 

atau perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi pelajaran. 

c. Kuis 

Setelah 1 sampai 2 periode pengajaran, siswa mengerjakan kuis secara 

individu dan siswa tidak boleh saling bekerja sama. Hal ini menunjukkan apa 

saja yang diperoleh siswa belajar dalam kelompok. Hasil kuis digunakan 

sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan dalam nilai 

perkembangan kelompok. 

d. Skor Perkembangan 

Hasil kuis diskor dan tiap individu diberi skor perkembangan. Skor 

perkembangan individu ini disumbangkan dalam skor perkembangan 

kelompok. Ide yang melatarbelakangi skor perkembangan ini adalah 

memberikan prestasi yang harus dicapai siswa jika ia bekerja keras dan 

mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Skor perkembangan ini tidak 

diperoleh dari skor mutlak siswa, tetapi berdasarkan pada seberapa jauh skor 

itu melampaui rata-rata skor siswa yang lalu. Masing-masing siswa diberi skor 

dasar yang berasal dari rata-rata skor yang lalu pada kuis yang serupa. Siswa 

lalu mendapat poin untuk timnya berdasar pada kenaikan skor kuis mereka dari 

skor dasarnya. 



17 

 

Adapun prosedur perhitungan skor perkembangan menurut Slavin 

(Trianto, 2007:55) didapat melalui kriteria sebagai berikut. 

Skor kuis Poin perkembangan 
Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 0 
10 poin sampai dengan satu poin di bawah 
skor awal 

10 

Skor awal sampai dengan 10 poin di atas 
skor awal 

20 

Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 
Nilai sempurna (tanpa memperhitungkan 
skor awal) 

30 

Tiga tingkatan diberikan kepada kelompok yang memperoleh nilai 

perkembangan yang diperoleh tiap anggota kelompok. Kriteria tersebut adalah 

sebagai  berikut. 

Rata-rata poin perkembangan 

Rata-rata poin perkembangan Penghargaan tim 

15-19 GOOD TEAM 

20-24 GREAT TEAM 

25-30 SUPER TEAM 

e. Penghargaan Kelompok 

Tim/kelompok yang rata-rata skornya memenuhi kriteria tertentu akan 

diberikan penghargaan. 

Adapun prosedur penyekoran untuk STAD adalah sebagai berikut. 

Langkah 1 :  Menetapkan skor dasar 

 Setiap siswa diberi skor dasar berdasarkan skor-skor kuis 

yang telah lalu 

Langkah 2 :  Menghitung skor kuis terkini 
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 Siswa memperoleh poin untuk kuis yang berkaitan 

dengan pelajaran terkini 

Langkah 3 : Menghitung skor perkembangan 

 Siswa mendapatkan skor perkembangan yang besarnya 

ditentukan oleh apakah skor kuis terkini mereka 

menyamai atau melampaui skor dasar mereka. 

Ketentuan : 

Lebih dari 10 poin di bawah skor dasar   : 0 poin 

10 poin di bawah sampai 1 poin di bawah skor dasar  :10poin 

Skor dasar sampai 10 poin di atas skor dasar   :20poin 

Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar) :30poin 

2.1.5 Metode Penemuan Terbimbing 

Metode mengajar merupakan suatu cara atau teknik mengajar topik-topik 

tertentu yeng disusun secara teratur dan logis. Dalam hal ini tergantung dua segi 

yaitu interaksi antara guru dengan peserta didik dan interaksi antara peserta didik 

dengan materi yang dipelajari (Hudojo, 2003:98). 

Salah satu metode mengajar dalam pembelajaran matematika adalah 

metode penemuan, yaitu suatu cara menyampaikan topik-topik matematika, 

sedemikian hingga proses belajar memungkinkan peserta didik menemukan 

sendiri pola-pola atau struktur-struktur matematika melalui serentetan pengalaman 

yang lampau. Keterangan–keterangan yang harus dipelajari ini tidak disajikan 

dalam bentuk akhir, peserta didik diwajibkan melakukan aktivitas mental sebelum 

keterangan yang dipelajari itu dapat dipahami (Hudojo, 2003:112). 
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Beberapa perencanaan untuk menggunakan metode penemuan. 

Perencanaan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Aktivitas peserta didik perlu ditigkatkan. 

b. Hasil akhir harus ditemukan sendiri oleh peserta didik. 

c. Materi prasyarat harus sudah dimiliki peserta didik. 

d. Guru hanya sebagai pengarah atau pembimbing. 

e. Kelebihan metode penemuan terbimbing adalah sebagai berikut. 

f. Peserta didik aktif dalam kegiatan belajar. 

g. Peserta didik memahami benar bahan pelajaran. 

h. Menimbulkan rasa puas bagi peserta didik. 

i. Peserta didik akan dapat mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. 

j. Melatih peserta didik belajar mandiri. 

Metode ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan metode penemuan 

terbimbing adalah sebagai berikut. 

a. Menyita pekerjaan guru. 

b. Tidak semua peserta didik mampu melakukan penemuan. 

c. Tidak berlaku untuk semua topik. 

d. Untuk kelas yang besar sangat merepotkan guru. 

(Suyitno,2004:7-8) 

2.1.6 Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang biasa dilakukan 

oleh guru. Pada umumnya yang diterapkan adalah metode ekspositori. Dalam 

metode ekspositori peserta didik tidak hanya mendengar atau membuat catatan. 
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Tetapi peserta didik juga berlatih menyelesaikan soal-soal latihan. Guru dapat 

memeriksa pekerjaan secara individual atau klasikal. Peserta didik mengerjakan 

latihan soal sendiri, mungkin juga saling bertanya dan mengerjakan bersama 

dengan peserta didik lain dan disuruh membuatnya dipapan tulis (Suherman, 

2003:203). 

Kelebihan dari metode ekspositori yaitu sebagai berikut. 

a. Dapat menampung kelas besar, setiap peserta didik memepunyai kesempatan 

aktif yang sama. 

b. Bahan pelajaran diberikan secara urut oleh guru. 

c. Guru dapat menentukan hal-hal yang dianggap penting. 

d. Guru dapat memberikan penjelasan-penjelasan secara individu maupun 

klasikal. 

Kekurangan dari metode ekspositori yaitu sebagai berikut. 

a. Pada metode ini tidak menekankan penonjolkan aktivitas peserta didik. 

b. Kegiatan terpusat pada guru sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran). 

c. Pengetahuan yang didapat dengan metode ekspositori cepat hilang. 

d. Kepadatan konsep dan aturan-aturan yang diberikan dapat berakibat peserta 

didik menguasai bahan pelajaran yang diberikan. 

2.1.7 Alat Peraga 

Alat peraga adalah alat bantu atau pelengkap yang digunakan guru dalam 

berkomunikasi dengan siswa. Alat peraga dapat berupa benda ataupun perilaku. 

Benda dapat berupa benda langsung seperti daun-daunan, bunga, atau pensil. 

Dapat berupa benda tiruan misalnya model bola dunia. Dapat juga berupa benda-
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benda tak langsung misalnya papan tulis, kapur, tape recorder atau film. Semua 

itu bukan dimaksudkan untuk mengganti guru dalam mengajar, tetapi merupakan 

pelengkap yang dapat membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Agar fungsi alat peraga terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan maka 

perlu diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dimiliki alat peraga. Menurut 

Suherman (2003:244) beberapa persyaratan yang harus dimiliki alat peraga antara 

lain: 

a. tahan lama (dibuat dari bahan yang cukup kuat); 

b. bentuk dan warnanya menarik; 

c. sederhana dan mudah dikelola (tidak rumit); 

d. ukurannya sesuai (seimbang dengan ukuran fisik anak); 

e. dapat menyajikan konsep matematika; 

f. sesuai dengan konsep; 

g. dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas; 

h. peragaan itu supaya merupakan bahan dasar bagi tumbuhnya konsep abstrak; 

i. alat peraga dapat dimanipulasikan; 

j. dapat berfaedah banyak. 

Penggunaan alat peraga itu gagal bila misalnya: generalisasi konsep 

abstrak dari representasi konkret tidak tercapai, hanya sekedar sajian yang tidak 

mempunyai konsep-konsep matematika, tidak disajikan pada saat yang tepat, 

memboroskan waktu, diberikan kepada anak yang sebenarnya tidak memerlukan, 

tidak menarik, rumit, sedikit terganggu menjadi rusak, dan lain-lain. 
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2.1.8 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa (LKS) adalah media cetak yang berupa lembar kertas 

berisi informasi maupun soal/pertanyaan yang harus dijawab peserta didik 

(Hidayah, 2006:8). Lembar kerja siswa sangat baik digunakan dalam strategi 

heuristik maupun strategi ekspositorik. Dalam strategi heuristik lembar kerja 

siswa dipahami dalam penerapan metode terbimbing. Sedangkan strategi 

ekspositorik lembar kerja siswa dipakai untuk memberikan latihan 

pengembangan. Lembar kerja siswa ini dirancang dan dikembangkan oleh guru 

sendiri sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran (Suyitno, 2004:7). 

Menurut Tobing (Nurlaeli, 2006:23) LKS adalah suatu lembaran yang 

diberikan kepada siswa sebagai sarana dalam melakukan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. Lembar kerja siswa dapat digunakan sebagai sarana 

pengajaran individual mendidik siswa untuk mandiri, percaya diri, disiplin, 

bertanggung jawab dan dapat mengambil keputusan. 

a. Kriteria pembuatan Lembar Kerja Siswa 

Menurut Tim Penatar Propinsi Dati I Jawa Tengah, hal-hal yang 

diperlukan dalam penyusunan Lembar Karja Siswa (LKS) adalah sebagai 

berikut. 

(1) Berdasarkan GBPP yang berlaku, Aanalisis Materi Pelajaran (AMP), buku 

pegangan peserta didik (buku paket). 

(2) Mengutamakan bahan-bahan yang penting. 

(3) Menyesuaikan tingkat kematangan berpikir peserta didik. 
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b. Kelebihan Lembar Kerja Siwa (LKS) 

Menurut Pandoyo, kelebihan dari penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

adalah sebagai berikut. 

(1) Meningkatkan aktivitas belajar. 

(2) Mendorong siswa mampu belajar sendiri. 

(3) Membimbing siswa secara baik ke arah pengembangan konsep. 

c. Kekurangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

(1) Bila disalahgunakan guru 

(2) Sewaktu siswa mengerjakan LKS, guru yang seharusnya mengamati bisa 

meninggalkannya. Hal tersebut terjadi bila guru tidak bertanggung jawab 

atas proses belajar yang dipimpinnya. 

(3) Memerlukan biaya yang belum tentu dianggap murah 

2.1.9 Aktivitas  

Menurut Sardiman (2001:93) belajar pada prinsipnya adalah berbuat. 

Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan 

prinsip atau yang penting di dalam interaksi pembelajaran. 

Montessori (dalam Sardiman, 2001:4) menegaskan bahwa anak-anak 

mempunyai tenaga untuk berkembang sendiri, membentuk sendiri. Guru sebagai 

pendidik hanya akan berperan untuk membimbing, mengamati dan mendampingi 

peserta didik dalam perkembangannya. Oleh karena itu dalam pembelajaran yang 

banyak melakukan aktivitas adalah peserta didik. Seperti halnya Montessori, 

Rosseau  beranggapan bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan 

pengalaman sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja 
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sendiri dengan fasilitas yang diciptakan sendiri. Baik secara rohani maupun 

teknis.  

Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dilihat dari sudut pandang 

perkembangan konsep jiwa dibagi menjadi dua pandangan yakni ilmu jiwa lama 

dan ilmu jiwa modern. Menurut pandangan ilmu jiwa lama, aktivitas didominasi 

oleh guru guru sedang menurut pandangan ilmu jiwa modern, aktivitas didominasi 

oleh peserta didik. 

Paul B. Diederich membuat suatu daftar yang berisi 177 macam kegiatan 

peserta didikyang dapat digolongkan sebagai berikut. 

1. Visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaaan, pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, misalnya: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3. Listening aktivities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 

4. Writing activities, seperti misalnya: menulis cerita, karangan, angket, 

menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta dan 

diagram. 

6. Motor activities, misalnya: melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, berternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: memecahkan soal, menganalisa, 

melihat hubungan-hubungan, mengambil keputusan. 
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8. Emotional activities, seperti misalnya: gembira, bersemangat, bergairah, 

berani. 

2.1.10 Segiempat 

2.1.10.1  Jajargenjang 

Jajargenjang adalah suatu segiempat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang 

sejajar (Kusni, 2003:14). 

2.1.10.1.1 Sifat-sifat jajargenjang 

Menurut Kusni (2003:14), sifat-sifat jajargenjang: 

a) pada setiap jajargenjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang; 

b) pada setiap jajargenjang, sudut-sudut yang berhadapan sepasang-sepasang 

sama besar; 

c) diagonal-diagonal suatu jajargenjang potong memotong ditengah; 

d) sudut yang berturutan jumlahnya 180 0  

2.1.10.1.2 Keliling jajargenjang  

Untuk menentukan keliling jajargenjang dapat dilakukan dengan 

menjumlahkan semua panjang sisinya. Sisi-sisi pada jajargenjang yang sejajar 

adalah sama panjang. 

Panjang dua sisi yang tidak sejajar masing-masing 

adalah AB = CD = m dan BC = AD = n 

 

Dari gambar keliling jajargenjang ABCD =AB+BC+C +DA 

     = n + m + n + m 

     = n + n + m + m 

     = 2 ( n + m) 

A B 

D C 
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Jadi, pada jajargenjang dengan panjang sisi yang tidak sejajar masing-

masing adalah m dan n, dan keliling jajargenjang adalah K maka berlaku K = 

2 ( n + m ) 

(Sukino, 2004:332) 

2.1.10.1.3 Luas Jajargenjang 

Gambar di samping merupakan jajargenjang 

dengan panjang alas a dan tingginya adalah t. 

 

Salah satu cara untuk menentukan rumus luas jajargenjang adalah 

mengubahnya menjadi persegi panjang. Pengubahan ini dilakukan dengan 

cara memotong bangun jajargenjang tersebut sehingga didapat bangun 

segitiga dan bangun lainnya. 

Perhatikan gambar persegi panjang di 

samping. Panjang pada persegi panjang di 

samping adalah a  dan lebarnya adalah t. 

 

Luas jajargenjang = luas persegi panjang 

    = panjang x lebar 

    = a x t 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa : 

Luas jajargenjang = ta×  (Sukino, 2004:334) 

2.1.10.2 Belah Ketupat 

Belah ketupat adalah segiempat yang dibentuk dari segitiga sama kaki 

dan bayangannya, dengan alas sebagai sumbu cermin (Sukino, 2004:335). 

t 

a

a

t
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Menurut Kusni dan Kadaruslan (2003:16), belah ketupat adalah 

jajargenjang yang semua sisinya sama panjang. Akibatnya sifat-sifat pada 

jajargenjang berlaku pada belah ketupat. 

2.1.10.2.1 Sifat-sifat belah ketupat  

Sifat-sifat belah ketupat adalah  

a) Semua sisinya sama panjang 

b) Sudut-sudut yang berhadapan  sama besar dan dibagi dua sama besar 

oleh diagonal-diagonalnya. 

c) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak 

lurus (Sukino, 2004:335). 

2.1.10.2.2 Keliling Belah Ketupat 

Perhatikan belah ketupat ABCD di samping, 

panjang sisi belah ketupat di samping sama 

dengan s. 

 

Dari gambar keliling belah ketupat ABCD =AB+BC+CD+DA 

     = s + s + s + s 

     = 4 x s 

Jadi, keliling belah ketupat  = sisipanjang×4  (Sukino, 2004:338) 

2.1.10.2.3 Luas Belah Ketupat 

Perhatikan gambar di samping, misalkan 

panjang diagonal mendatarnya adalah p dan panjang 

diagonal tegaknya q. 

 

s 

s 

D 

B 

A C 

s

s

q 

 

  

 
p 
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Jika bangun belah ketupat tersebut dipotong dan disusun sehingga 

bentuknya menjadi bangun seperti pada gambar di bawah maka luasnya 

sama dengan gambar di atas. 

Perhatikan gambar di samping, panjang persegi 

panjang adalah p dan lebarnya adalah q
2
1 . 

Luas belah ketupat = luas persegi panjang 

 = panjang x lebar 

 = p x q
2
1  

Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah qxpx
2
1 . 

 atau  L = qxpx
2
1  

2.1.10.3 Trapesium 

Trapesium adalah segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi 

berhadapan sejajar. 

2.1.10.3.1 Jenis-jenis trapesium 

Jenis-jenis trapesium yaitu: 

a) Trapesium sebarang 

Sebuah trapesium disebut trapesium sebarang, bila trapesium tersebut 

tidak mempunyai suatu kekhususan. 

b) Trapesium siku-siku 

Trapesium siku-siku adalah trapesium yang mempunyai sudut siku-siku. 

c) Trapesium sama kaki 

Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kaki-kakinya sama panjang. 

  

  
p 

q
2
1
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2.1.10.3.2 Sifat-sifat trapesium 

Perhatikan trapesium di samping. 

Sifat umum dari semua jenis trapesium adalah 

sebagai berikut. 

a) 0180=∠+∠ DA  (sudut dalam sepihak) 

b) 0180=∠+∠ CB  (sudut dalam sepihak) 

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada trapesium 

jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 0180 . 

Sedangkan sifat khusus untuk trapesium sama kaki adalah: 

a) terdapat dua pasang sudut berdekatan yang sama besar. 

b) dalam trapesium sama kaki terdapat diagonal-diagonal yang sama panjang. 

2.1.10.3.3 Keliling Trapesium 

Perhatikan trapesium ABCD pada gambar di 

samping. Keliling trapesium dapat ditentukan dengan 

menjumlahkan semua panjang sisinya. 

Sehingga keliling trapesium ABCD = AB + BC + CD + AD 

2.1.10.3.4 Luas Trapesium 

Perhatikan gambar trapesium di samping. Pada 

trapesium tersebut t adalah tinggi trapesium, dan b 

adalah sepasang sisi yang sejajar pada trapesium 

tersebut.  

Untuk menemukan rumus luas dari trapesium tersebut, maka gambar dapat 

diubah menjadi gambar seperti di bawah ini. 

A B 

D C 

        t

a

D

A B

C
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Dari uraian gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa :  

( )

( ) tba

tinggisejajaryangsisijumlahtrapesiumLuas

×+=

××=

2
1
2
1

 

2.1.10.4 Layang- layang 

Layang-layang adalah bangun segiempat yang dibentuk oleh dua segitiga 

sama kaki yang mempunyai dua alas yang sama, dengan cara menghimpitkan 

alasnya. 

2.1.10.4.1 Sifat-sifat layang-layang 

Berdasarkan definisi layang-layang di atas, dapat kita uraikan sifat-

sifat layang-layang adalah: 

a) pada layang-layang terdapat dua pasang sisi yang sama panjang; 

b) pada layang-layang terdapat sepasang sudut berhadapan sama besar; 

t
2
1

t
2
1

a

b 

Potong seperti ini 

Dibuat sebuah bangun jajargenjang

t
2
1  

Luas trapesium = ( ) tba ⋅+
2
1

 

a  

b 

t 

Mulai dengan sebuah  trapesium 
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c) pada layang-layang tedapat satu sumbu simetri yang marupakan diagonal 

terpanjang; 

d) pada layang-layang, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang 

diagonal dan tegak lurus, terhadap diagonal lainnya. 

2.1.10.4.2 Keliling layang-layang 

Perhatikan layang-layang ABCD disamping. Jika 

layang-layang ABCD mempunyai panjang sisi yang 

terpanjang = x dan panjang sisi yang terpendek = y maka, 

 

Keliling layang-layang ABCD = AB + BC + CD + DA 

    = x + x + y + y 

    = 2x + 2y 

    = 2 (x + y) 

Jadi, pada layang-layang dengan panjang diagonal berturut-turut 

adalah x dan y, keliling layang-layang tersebut adalah K, maka 

K = 2 (x + y) 

2.1.10.4.3 Luas layang-layang 

Layang-layang dapat dibentuk dari gabungan dua 

segitiga samakaki. 

Perhatikan layang-layang ABCD pada gambar di 

samping. 

Layang-layang ABCD dibentuk dari gabungan segitiga samakaki ABC 

dan segitiga sama kaki ADC, yang panjang alasnya sama dan berimpit 

D 

A C 

B 

O 

y 

x 

D 

A C 

B

O 

x 

y 
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sehingga luas layang-layang ABCD sama dengan luas segitiga ABC ditambah 

dengan luas segitiga ADC. 

BO merupakan garis tinggi segitiga ABC dan DO merupakan garis 

tinggi segitiga ACD 

Luas layang-layang ABCD ADCLuasABCLuas Δ+Δ=  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××= DOACBOAC

2
1

2
1

( )DOBOAC +××=
2
1  

BDAC ××=
2
1  

Jadi, luas layang-layang ABCD dengan BD dan AC merupakan 

diagonal dari layang-layang ABCD tersebut adalah ACBD ××
2
1 . 

Pada layang-layang dengan 21 ddand  adalah panjang diagonal layang-

layang tersebut dan L adalah luas layang-layang maka berlaku  

Luas = 212
1 dd ××  

2.1.11 KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

KKM adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis 

kompetensi yang menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria 

tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk 

menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan pada suatu kompetensi dinamakan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Kriteria ketuntasan minimal menjadi acuan bersama pendidik, peserta 

didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang 
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berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk mengetahuinya. 

Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses 

dengan mudah oleh peserta didik dan atau orang tuanya. Kriteria ketuntasan 

minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan 

dalam menyikapi hasil belajar peserta didik. 

Fungsi kriteria ketuntasan minimal: 

a. sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti; 

b. sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian 

mata pelajaran; 

c. dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi 

program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah; 

merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan 

antara satuan pendidikan dengan masyarakat; 

d. merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata 

pelajaran. 

KKrriitteerriiaa  Ketuntasan  MMiinniimmaall  ((KKKKMM))  ddiitteennttuukkaann  bbeerrddaassaarrkkaann::  

a. Tingkat kompleksitas, kesulitan/kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, 

dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik.  

b. Kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran 

pada masing-masing sekolah.  

c. Tingkat kemampuan (intake) rata-rata peserta didik di sekolah yang 

bersangkutan. 
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Skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran dengan 

menggunakan poin/skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. Untuk memudahkan 

analisis setiap indikator, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru 

mata pelajaran. Contoh: 

 

Aspek yang dianalisis Kriteria dan Skala Penilaian 

Kompleksitas 
Tinggi 

< 65 

Sedang 

65-79 

Rendah 

80-100 

Daya Dukung 
Tinggi 

80-100 

Sedang 

65-79 

Rendah 

<65 

Intake siswa 
Tinggi 

80-100 

Sedang 

65-79 

Rendah 

<65 

Atau dengan menggunakan poin/skor pada setiap kriteria yang ditetapkan. 

Aspek yang dianalisis Kriteria penskoran 

Kompleksitas 
Tinggi 

1 

Sedang 

2 

Rendah 

3 

Daya Dukung 
Tinggi 

3 

Sedang 

2 

Rendah 

1 

Intake siswa 
Tinggi 

3 

Sedang 

2 

Rendah 

1 

 

Jika indikator memiliki Kriteria : kompleksitas sedang, daya dukung tinggi 

dan intake sedang  nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari kriteria yang kita 

tentukan. Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap 

kriteria perlu kesepakatan dalam forum gugus Sekolah  
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Perhitungan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk Kompetensi 

Dasar (KKM) menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut. 

Kompetensi dasar dan 

Indikator 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

Kriteria Penetapan Ketuntasan Nilai KKM 

Kompleks

itas 

Daya 

Dukung 

Intake 

6.3Menghitung keliling dan 

luas bangun segitiga dan 

segi empat serta 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 
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• Menjelaskan pengertian 

segiempat. 

2 2 2 66,67 

 

• Menjelaskan sifat-sifat 

segiempat. 

2 2 2 66,67 

• Menghitung keliling 

segiempat 

2 2 2 66,67 

• Menurunkan dan 

menghitung luas daerah 

segiempat. 

2 2 2 66,67 

JJaaddii  KKKKMM  ddaarrii  kompetensi  ddaassaarr  mmeenghitung keliling dan luas bangun 

segitiga dan segi empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah adalah 

67. 

2.2 Kerangka Berpikir 

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa, diperlukan metode 

pembelajaran yang tepat di mana dalam mengajar matematika guru hendaknya 
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menggunakan metode yang tepat sehingga dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran dapat melibatkan aktivitas siswa, karena dengan keaktifan ini siswa 

akan mengalami, menghayati, dan mengambil pelajaran dan pengalamannya. 

Ada beberapa upaya untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

belajar mengajar, salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran 

STAD. Dalam model pembelajaran STAD ini siswa belajar melalui kegiatan kerja 

kelompok-kelompok kecil yang heterogen, maksudnya bervariasi dalam hal 

kemampuan akademik, jenis kelamin, dan etnis. Selama belajar kelompok, tugas 

anggota kelompok adalah menguasai materi yang diberikan oleh guru dan 

membantu teman satu kelompok untuk menguasai materi tersebut. Siswa diberi 

lembar kerja siswa atau lembar kegiatan untuk menuntaskan materi pelajaran. 

Kegiatan pembelajaran ini lebih berpusat pada siswa, siswa saling berdiskusi, 

bekerjasama, saling membantu, dan semua anggota kelompok mempunyai peran 

dan tanggung jawab yang sama. Sedangkan peran guru hanyalah sebagai 

organisator kegiatan belajar mengajar, sumber informasi bagi siswa, dan 

pendorong belajar untuk siswa. 

Melalui metode penemuan terbimbing, siswa menemukan sendiri sesuatu 

yang baru melalui suatu rangkaian pengalaman-pengalaman konkret dengan diberi 

bimbingan singkat guru. Siswa meibatkan dirinya sacara aktif dalam menemukan 

konsep.  

Dengan demikian, melalui model pembelajaran STAD dengan metode 

penemuan terbimbing berbantuan alat peraga tersebut siswa diharapkan dapat 
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dapat lebih aktif dan dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar 

sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan kerangka berpikir 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini. 

1. Rata-rata hasil belajar matematika siswa menggunakan model pembelajaran 

STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS 

lebih baik dari pada menggunakan pembelajaran dengan menggunakan 

metode ekspositori. 

Ho : 21 μμ ≤   

SEGI EMPAT 

PBM 

Model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS 

Tes

Hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran STAD dengan 

metode penemuan terbimbing lebih efektif dari pembelajaran dengan 

metode ekspositori 

Siswa dapat bekerjasama, saling membantu,aktif dan kreatif, 

kemudian siswa dapat menemukan sendiri sesuatu yang baru 

dari pengalamannya 
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Rata-rata hasil belajar siswa yang mendapat pengajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS kurang baik atau sama dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pengajaran menggunakan pembelajaran dengan metode 

ekspositori. 

Ha : 21 μμ >   

Rata-rata hasil belajar siswa yang mendapat pengajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pengajaran menggunakan pembelajaran dengan metode ekspositori. 

2. Prosentase jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing lebih tinggi 

dari pada pembelajaran dengan metode ekspositori? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penentuan Objek 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif atau kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari 

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

sifatnya (Sudjana, 2002:6). Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik 

kelas VII semester 2 SMP Negeri 3 Margasari tahun pelajaran 2008/2009. 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi. (Sudjana, 2002:6) 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling 

di mana yang dirandom adalah populasiya (kelasnya). Hal ini dilakukan setelah 

memperhatikan ciri-ciri  antara lain: 

a. siswa mendapatkan materi berdasarkan kurikulum yang sama; 

b. siswa menjadi obyek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama; 

c. pembagian kelas tidak berdasarkan ranking; 

d. siswa diampu oleh guru yang sama. 

Dengan menggunakan teknik random sampling diperoleh dua kelas 

sebagai kelas sampel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sedangkan untuk 

kelas uji coba diambil satu kelas. 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2002:96). Dalam penelitian ini ada dua 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel Bebas (Independent Variabel) adalah variabel yang 

mempengaruhi terhadap gejala yang disebut dengan variabel X (Sugiyono, 

2006:2). Yang menjadi variabel bebas adalah metode pembelajaran yang 

digunakan untuk mengajarkan materi segiempat. 

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel Terikat (Dependent Variabel) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas yang disebut dengan variabel Y (Sugiyono, 2006:2). Yang 

menjadi variabel terikat adalah hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP 

Negeri 3 Margasari pada materi pokok segiempat. 

 

3.3 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini akan diketahui keefektifan model pembelajaran 

STAD dengan metoda penemuan terbimbing pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 

Margasari tahun ajaran 2008/2009. Setelah diketahui soal yang dipilih untuk 

dijadikan instrument penelitian maka dilakukan uji coba pada kelompok uji coba. 

Perlakuan yang diberikan adalah kelompok eksperimen dalam proses 

pembelajarannya dibantu dengan menggunakan model pembelajaran yang 
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dikombinasikan dengan metode penemuan terbimbing. Sedangkan kelompok 

kontrol dalam proses pembelajarannya dengan metode konvensional.  

Setelah semua perlakuan berakhir kemudian dilakukan evaluasi untuk 

mengetahui hasil belajar siswa. Evaluasi hasil belajar menggunakan instrument 

yang telah dianalisis validitans, reliabilitas, traf kesukaran dan daya beda. Data 

yang diperoleh dari hasil evaluasi kedua kelas sampel dianalisis dengan statistika 

yang sesuai, yang meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians dan uji 

perbedaan rata-rata. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data mengenai hal-hal 

atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Metode ini 

dilakukan untuk memperoleh daftar nama siswa yang termasuk dalam populasi 

dan sampel penelitian. Serta untuk memperoleh data pada nilai ujian akhir 

semester gasal pada mata pelajaran matematika. Data tersebut digunakan untuk 

pemadanan antara kedua kelas sebagai interaksi yang menunjukkan bahwa 

kelompok penelitian berangkat dari titik tolak yang sama. 

3.4.2 Metode Tes 

Metode tes merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi (Arikunto, 2006:223). Metode tes 

ini digunakan untuk mengambil data tentang hasil belajar matematika pada pokok 
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bahasan tertentu. Teknik tes ini dilakukan setelah perlakuan diberikan kepada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan tujuan mendapatkan data 

akhir. Tes diberikan kepeda kedua kelompok dengan alat tes yang sama dan hasil 

pengolahan data digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. 

3.4.3 Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk mengamati keterlaksanaan model 

pembelajaran oleh guru serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Materi dan Bentuk Tes 

Materi yang digunakan untuk menyusun tes ini adalah materi yang 

diujikan.Dalam penelitian ini materi yang akan diteskan adalah materi segi empat. 

Pembuatan instrumen penelitin bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes obyek pilihan ganda. 

3.5.2 Pembatasan masalah yang diujikan 

Dalam penelitian ini yang diujikan adalah materi pokok bangun segiempat 

dengan sub materi pokok meliputi jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, dan 

trapesium. 

3.5.3 Tipe soal 

Tipe soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe soal objektif. 

Tes objektif adalah tes yang hasil penelitiannya akan sama oleh siapapun yang 

menilai, kapanpun dan dimanapun, sebab jawabannya tertentu menurut kunci 
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jawaban yang tertentu (Hudojo, 1988:144). Dalam penelitian ini tes objektif yang 

digunakan berupa pilihan ganda. 

3.5.4 Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu 

Jumlah butir soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 butir soal. 

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal tes adalah 1,5 jam pelajaran atau 

sekitar 60 menit. 

3.5.5 Analisis Instrumen Penelitian 

Analisis yang digunakan untuk pengujian instrumen tes uji coba meliputi 

analisis validitas, analisis daya pembeda, analisis taraf kesukaran, dan analisis 

reliabilitas. 

3.5.5.1 Analisis Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tiinngi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.  Rumus yang digunakan untuk mencari validasi 

soal adalah rumus korelasi product moment yaitu: 

{ }{ }2222 )()(

))((

yyNxxN

yxxyN
rxy

−−

−
=

∑∑∑
∑∑∑  

Keterangan: 

xyr   = koefisien korelasi antara x dan y. 

N  = banyaknya peserta didik 

∑ x   = skor total butir soal 

∑ y  = skor total 
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Hasil perhitungan xyr dikonsultasikan dengan tabel kritis r product 

moment pada tabel dengan taraf significant 5%. Jika xyr  > tabelr  maka item 

soal tersebut valid (Arikunto, 2002:146). 

3.5.5.2 Analisis Reliabilitas 

Reliabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa setiap alat 

ukur harus dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat dan ajek. 

Jadi harus konsisten, artinya soal yang dibuat dapat memberikan hasil ukur 

yang sama meskipun dari situasi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas digunakan rumus alpha, 

sebagai berikut. 

r 11  = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
∑
2

2

1 S
pqS

n
n

       
(Arikunto, 2006:100). 

Keterangan: 

r 11   = Reliabilitas instrumen. 

n  = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

p  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar. 

q  = Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah. 

∑ pq  = Jumlah hasil perkalian antara p dan q. 

S  = Standar deviasi dari tes (akar varian). 

Klasifikasi reliabilitas soal adalah : 

0,80 < r ≤ 1,00  =  Sangat Tinggi 

0,60 < r ≤ 0,80    =  Tinggi 

0,40 < r ≤ 0,60    =  Cukup 

0,20 < r ≤ 0,40    =  Rendah 

0,00  < r ≤ 0,20   =  Sangat Rendah 
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Rumus varians :  

S 2 =     (Arikunto, 2006:97). 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel nilai r dengan taraf signifikan 5%. Jika harga r 11 > rtabel, maka instrumen 

dinyatakan reliabel. 

3.5.5.3 Analisis Taraf Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau 

mudahnya suatu soal (Arikunto, 2006: 207). 

Bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut 

taraf kesukaran. Rumus yang digunakan adalah : 

JS
BP =  

Keterangan: 

 P = tingkat kesukaran 

 B = banyaknya siswa yang menjawab soal benar 

 JS = jumlah seluruh siswa yang ikut tes 

Klasifikasi indeks kesukaran adalah sebagai berikut : 

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

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

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

(Suharsimi, 2002) 

3.5.5.4 Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

anatara siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai. Artinya jika soal 
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dikerjakan siswa yang pandai hasilnya akan menunjukkan prestasi yang tinggi 

dan apabila soal diberikan pada siswa berkemampuan rendah maka hasilnya 

akan rendah. 

 Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks 

diskriminasi atau disingkat dengan D, yang dinyatakan dengan rumus : 

 BA
B

B

A

A PP
J
B

J
B

D −=−=  (Arikunto, 2006:212) 

Keterangan: 

AJ  : banyaknya peserta kelompok atas 

BJ  : banyaknya peserta kelompok bawah 

AB  : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

AB   : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal salah 

AP   : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

AP   : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda: 

 0,00 – 0,20 = Jelek 

 0,21 – 0,40 = cukup 

 0,41 – 0,70 = baik 

 0,71 – 1,00 = baik sekali 

 D negatif tidak baik, jadi sebaiknya dibuang saja 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis awal  

Analisis awal dilakukan untuk membuktikan bahwa kelompok eksperimen 

dan kelas kontrol berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang dipakai dalam 
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analisis ini adalah nilai matematika semester I. Untuk itu dilakukan serangkaian 

uji sebagai berikut : 

3.6.1.1 Uji kenormalan  

Uji normalitas digunakan untuk menyatakan apakah sampel berasal dari 

data berdistribusi normal atau tidak. 

Statistika yang digunakan dalam uji normalitas adalah uj chi-kuadrat 

yaitu sebagai berikut: 

∑
=

−
=

k

i i

ii

E
Eo

x
1

2
2 )(

 
Keterangan: 

2x   = chi-kuadrat 

Oi  = frekuensi pengamatan 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

K  = banyaknya kelas interval 

(Sudjana, 2002:273). 

Langkah-langkah membuat tabel normalitas adalah 

1). menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah 

2). tentukan rentang, ialah data tertinggi dikurangi data terendah 

3). tentukan banyak kelas interval yang diperlukan, yaitu banyak kelas = 

1+(3,3) log n 

4). tentukan panjang kelas interval p, yaitu p= 
sbanyakkela

gren tan  

5). membuat interval kelas dan tentukan batas bawah kelas interval 

6). mengitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus   

 Z
s

xxi −
=1  
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 Keterangan: 

Z 1= nilai Z untuk batas kelas 

x i = batas bawah kelas 

x  = rata-rata 

s = simpangan baku 

Dengan s = 
)1(

)( 22

−
−∑ ∑
nn

xfxfn iiii  

7). mengubah nilai Z untuk batas kelas menjadi peluang untuk Z dengan 

menggunakan tabel 

8). menghitung Luas kelas untuk Z dengan cara: 

   L 1+−= iii PP  

 Keterangan : 

 L =i Luas untuk kelas Z 

 P i = peluang untuk Z 

9). menghitung E i dengan rumus : 

  E i = N. Luas kelas untuk Z 

10). menghitung frekuensi harapan kurva  

  ∑
=

−
=

k

i i

ii

E
Eo

x
1

2
2 )(

 

11). membandingkan harga chi kuadrat dengan tabel chi kuadrat dengan taraf 

signifikan 5% kriteria pengujian jika tabelhitung xx 22 ≤ , maka berdistribusi 

normal 

3.6.1.2 Uji homogenitas 

Uji kesamaan dua varians dimaksudkan untuk menyelidiki apakah kedua 

sampel mempunyai kesamaan varians atau tidak. Jika kedua kelompok 
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mempunyai varians yang sama maka kedua kelomok tersebut dikatakan 

homogen. 

Hipotesis yang digunakan adalah 

Ho : 2
2

2
1 σσ =  

Ha : 2
2

2
1 σσ ≠  

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai berikut : 

terkecil
terbesarF

var
var=  

Keterangan: 

varterbesar : varians yang lebih besar 

varterkecil : varians yang lebih kecil 

(Sudjana, 2002) 

Kriteria pengujian jika 
( )21 ,

2
1

VV
hitung FF > , maka dapat dikatakan kedua 

kelompok memiliki kesamaan dua varians. 

3.6.1.3 Uji kesamaan rata-rata 

Analisis data dengan uji t digunakan untuk menguji hipotesis:  

Ho : 21 μμ =   

Ha : 21 μμ ≠   

Analisis kedua homogen (variannya sama), maka untuk menguji 

hipotesis digunakan rumus: 

21

21

11
nn

s

xx
t

+

−
=   
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Dengan 
2

)1()1(

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsn
s  

Analisis kedua homogen (variannya sama), maka untuk menguji 

hipotesis digunakan rumus: 

Keterangan: 

t = uji t 

1x  = rata-rata nilai kelompok eksperimen 

2x  = rata-rata nilai kelompok kontrol 

1n  = banyaknya subnjek kelompok eksperimen 

2n  = banyaknya subjek kelompok kontrol 
2

1s  = varians kelompok eksperimen 
2

2s  = varians kelompok kontrol 
2s  = varians gabungan 

Dengan kriteria pengujian terima Ho apabila tabelhitungtabel ttt <<−  dengan 

derajat kebebasan dk= 221 −+ nn , taraf signifansi 5% dan tolak Ho untuk 

harga t lainnya (Sudjana,2002:239) 

3.6.2 Pemberian Perlakuan 

Setelah diketahui bahwa kedua kelompok sampel mempunyai kemampuan 

awal yang sama (mempunyai varians dan rata-rata yang sama). Selanjutnya dapat 

dilakukan pemberian perlakuan atau eksperimen. Kelompok eksperimen diberi 

perlakuan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS sedangkan kelompok kontrol diberi perlakuan 

pembelajaran ekspositori. 
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3.6.3 Analisis akhir 

3.6.3.1 Analisis Tes 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan 

tes akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar 

dalam menguji hipotesis penelitian. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai tes hasil belajar 

materi pokok segiempat dengan menggunakan model pembelajaran STAD 

dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS dan 

kelompok dengan pendekatan pembelajaran konvensional berdistribusi normal 

atau tidak. Langkah-langkah uji normalitas sama dengan langkah-langkah pada 

uji sebelum melakukan penelitian. 

2. Uji kesamaan dua varians (homogenitas) 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok dengan 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS dan kelompok dengan pendekatan pembelajaran 

konvensional mempunyai varians yang sama. Langkah-langkah pengujian 

kesamaan dua varians sama dengan langkah-langkah uji kesamaan dua varians 

pada uji sebelum melakukan penelitian. 

3. Uji hipotesis 

a. Uji Beda Dua Rata-rata  

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah pengujian. Uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji perbedaan rata-rata, uji satu pihak yaitu pihak kanan 
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dengan rumus uji t. Uji ini selanjutnya digunakan untuk menentukan 

keefektifan pembelajaran. 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 

Ho : 21 μμ ≤   

Hasil belajar siswa yang mendapat pengajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS kurang baik atau sama dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pengajaran menggunakan pembelajaran ekspositori. 

Ha : 21 μμ >   

Hasil belajar siswa yang mendapat pengajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pengajaran menggunakan pembelajaran ekpositori. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah uji perbedaan dua rata-rata yaitu uji t 

satu pihak, yaitu pihak kanan dengan rumus uji t. Uji t dipengaruhi dari hasil 

uji kesamaan varians antara kedua kelompok yaitu : 

a) Jika varians kedua kelompok sama 

Rumus yang digunakan adalah : 
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Keterangan:  
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1x = rata-rata nilai kelompok eksperimen 

2x = rata-rata nilai kelompok kontrol 

1n = banyaknya subjek kelompok eksperimen 

2n = banyaknya subjek kelompok kontrol 
2

1s = varians kelompok eksperimen 

2
2s = varians kelompok kontrol 
2s = varians gabungan 

Dengan dk=( 221 −+ nn ),(1- α
2
1 ). Tolak Ho jika tabelhitung tt >  

(Sudjana, 1996:238). 

b) Jika varians kedua kelompok tidak sama 

Rumus yang digunakan adalah 
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Kriteria pengujian adalah hipotesis Ho ditolak apabila: 
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Dalam pengujian hipotesis ini apabila hipotesis diterima maka 

menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa pada kelas eksperimen 

lebih besar daripada kelas kontrol. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 
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peraga dan LKS terhadap hasil belajar siswa lebih besar daripada siswa yang 

diajar menggunakan pembelajaran konvevsional pada materi segiempat. 

b. Analisis Ketuntasan Hasil Belajar 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perbandingan prosentase jumlah 

yang tuntas dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran STAD 

dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS 

dengan pembelajaran dengan metode ekspositori.  

Pada penelitian ini, kelas dikatakan tuntas pada mata pelajaran matematika 

kompetensi dasar mmeenghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi 

empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah apabila sekurang-

kurangnya 70% siswa pada kelas tersebut mencapai nilai 67.  

3.6.3.2 Analisis Lembar Observasi 

Penilaian dalam lembar observasi siswa menggunakan skor dengan 

rentangan nilai 1-4. Kemudian menggunakan rumus sebagai berikut. 

Persentase (%)  =  x 100% 

Dengan N = Jumlah seluruh skor 

   n = Skor yang diperoleh 

Kriteria penilaian pada lembar observasi pembelajaran siswa adalah 

sebagai berikut. 

Skor 1: banyaknya siswa yang melakukan aktivitas < 25%. 

Skor 2: banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 25%-50% 

Skor 3: banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 51%-75% 

Skor 4: banyaknya siswa yang melakukan aktivitas >75%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini merupakan hasil studi 

lapangan untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah dilaksanakannya suatu 

pembelajaran yang berbeda antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran STAD 

dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan Lembar Kerja 

Siswa terhadap hasil belajar matematika dalam materi pokok segiempat pada 

peserta didik kelas VII SMP Negeri 3 Margasari. Dalam penelitian ini yang 

digunakan sebagai kelompok kontrol adalah peserta didik kelas VII A dan sebagai 

kelompok eksperimen adalah peserta didik kelas VII C. Setelah pemberlakuan 

terhadap kedua kelompok dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis, dengan pengujian normalitas dan homogenitas sebagai prasyarat. 

4.1.1 Analisis Instrumen 

Penelitian ini menggunakan instrumen tes dan lembar observasi. Instrumen 

tes yang digunakan berupa pilihan ganda. Untuk instrumen tes perlu dilakukan tes 

uji coba sebelum digunakan dengan mengukur validitas, daya pembeda, taraf 

kesukaran dan reliabilitas. Hasil perhitungan analisis soal uji coba dapat dilihat 

pada tabel. 
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Tabel 4.1.1.1 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 
1 Valid 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 

21, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 38 
26 

2 Tidak Valid 4, 12, 14, 16, 19, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 35,39, 
40 

14 

Tabel 4.1.1.2 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji coba 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 
1 Baik Sekali   
2 Baik 1, 2, 9, 13, 36 5 
3 Cukup 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38 
25 

4 Jelek 12, 14, 16, 18, 23, 30, 34, 35, 39, 40 10 
Tabel 4.1.1.3 Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal Uji Coba 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 
1 Sukar 12, 14, 23, 26, 28, 30, 36 7 
2 Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 

22, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40 
27 

3 Mudah 6, 7, 10, 17, 18, 25 6 
Soal uji coba yang diberikan sebanyak 40 butir soal. Dari perhitungan 

analisis reliabilitas soal pilihan ganda diperoleh r11= 0,609427. Dengan  = 5% 

dan n = 40 diperoleh  r  tabel = 0,312. Karena r  > r
 maka dapat disimpulkan 

bahwa soal uji coba reliabel dengan klasifikasi tinggi. Perhitungan analisis uji 

coba dapat dilihat pada lampiran. 

Dari hasil analisis maka soal-soal yang digunakan dalam tes akhir 

berjumlah 25 soal dengan nomor soal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 

21, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 38. 

 

 

 

α

11 tabel
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4.1.2 Analisis Awal 

Analisis awal dilakukan untuk membuktikan bahwa kelompok eksperimen 

dan kelas kontrol berangkat dari titik tolak yang sama. Data yang dipakai dalam 

analisis ini adalah nilai matematika semester I. 

4.1.2.1 Uji Kenormalan 

Untuk menguji kenormalan distribusi data maka dilakukan uji 

Kolmogorov-Smirnov dengan software SPSS. Data yang digunakan adalah nilai 

tes akhir semester I kedua kelompok. Pada uji Kolmogorov-Smirnov H0 diterima 

jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikansi, yakni 0.05. 

Hipotesis uji normalitas yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

Ha: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Pada hasil perhitungan diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 

0.402 dengan taraf signifikan 0.05. Dari hasil perhitungan tersebut juga diketahui 

bahwa rata-rata data tersebut adalah 65.6375 dan simpangan bakunya adalah 

13.02601 

Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikansi, sesuai 

dengan ketentuan maka H0 diterima. Dengan kata lain data awal hasil belajar 

matematika siswa berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya disajikan dalam 

lampiran. 
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4.1.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data nilai sampel 

mempunyai varians yang sama (homogen) atau tidak. Pada uji homogenitas 

menggunakan software SPSS, H0 diterima apabila nilai Sig lebih dari taraf 

signifikan (α ) = 0,05. Hipotesis untuk uji homogenitas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Ho : 
2

2
2

1 σσ =  ,  yang berarti kedua kelompok homogen; 

Ha : 
2

2
2

1 σσ ≠  ,  yang berarti  kedua kelompok tidak homogen. 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan menggunakan program 

SPSS diperoleh Sig = 0.145 yang lebih besar dari taraf signifikan (α ) = 0.05. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. Hasil perhitungan selengkapnya 

disajikan pada lampiran. 

4.1.3 Analisis Akhir 

4.1.3.1 Uji Normalitas  

Sebelum menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, terlebih 

dahulu dilakukan uji normalitas. Hal ini dilakukan untuk menentukan statistika 

yang digunakan dalam pengujian hipotesis. Untuk menguji kenormalan distribusi 

data maka dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan software SPSS. Data yang 

digunakan adalah nilai tes setelah kedua kelompok diberi pembelajaran yang 

berbeda. 

2

2

2

1
σσ ≠

2

2

2

1
σσ ≠
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Pada uji Kolmogorov-Smirnov H0 diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) lebih besar dari taraf signifikansi, yakni 0.05. Hipotesis uji normalitas yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal; 

Ha: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS, pada uji 

normalitas data nilai tes hasil belajar matematika siswa yang diperoleh 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS serta nilai tes hasil belajar matematika siswa 

yang diperoleh menggunakan medel pembelajaran konvensional dengan metode 

ekspositori, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.160 dengan 

taraf signifikansi 0.05. Dari perhitungan tersebut juga diketahui bahwa rata-rata 

data tersebut adalah 74.3500 dan simpangan bakunya adalah 12.73995 

Karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari taraf signifikansi, 

sesuai dengan ketentuan maka H0 diterima. Dengan kata lain data hasil belajar 

dalam penelitian ini berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya disajikan 

dalam lampiran. 

4.1.3.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data nilai sampel 

mempunyai varians yang sama (homogen) atau tidak. Pada uji homogenitas 

menggunakan software SPSS, H0 diterima apabila nilai Sig lebih dari taraf 

signifikan (α ) = 0,05. Hipotesis untuk uji homogenitas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Ho : 
2

2
2

1 σσ =  ,  yang berarti kedua kelompok homogen; 

Ha : 
2

2
2

1 σσ ≠  ,  yang berarti  kedua kelompok tidak homogen. 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas dengan menggunakan program 

SPSS diperoleh Sig = 0.103 yang lebih besar dari taraf signifikan (α ) = 0.05. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. Hasil perhitungan selengkapnya 

disajikan pada lampiran. 

4.1.3.3 Uji Hipotesis  

a. Uji beda Rata –Rata  

Hipotesis yang diajukan untuk uji beda rata-rata dalam penelitian ini 

adalah .sebagai berikut ini. 

Ho : µ1 ≤  µ2 (rata- rata hasil belajar matematika siswa menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS kurang dari atau sama dengan rata- rata hasil belajar siswa 

menggunakan pembelajara konvensional dengan metode ekspositori). 

Ha : µ1 > µ2 (rata- rata hasil belajar matematika siswa menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS lebih baik dari rata- rata hasil belajar siswa menggunakan 

pembelajara konvensional dengan metode ekspositori). 

Karena telah diketahui bahwa data memiliki varian yang sama maka 

dengan menggunakan SPSS, H0 diterima apabila pada Equal variances assumed 

nilai Sig. (2-tailed) lebih dari taraf signifikan (α ) = 0,05. 

2

2

2

1
σσ ≠

2

2

2

1
σσ ≠
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Berdasarkan perhitungan uji beda rata-rata dengan menggunakan program 

SPSS diketahui  nilai Sig (2-tailed) sama dengan 0.004 kurang dari  taraf 

signifikan (α ) = 0.05, serta diketahui nilai t = 2.982 > ttabel =2.285, dengan 

demikian H 0  ditolak. Artinya rata- rata hasil belajar matematika siswa 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS lebih baik dari rata- rata hasil belajar siswa 

menggunakan pembelajara konvensional dengan metode ekspositori. Untuk hasil 

perhitungan selengkapnya disajikan pada lampiran. 

b. Analisis Ketuntasan Hasil Belajar 

Kelas Jumlah Siswa Prosentase 

Eksperimen 40 87,5% 

Kontrol 40 57,5% 

 

Dari tabel diperoleh prosentase ketuntasan siswa yang tuntas pada kelas 

eksperimen 87,5%, prosentase ketuntasan pada kelas kontrol 57,5%. Sehingga 

dapat disimpulkan prosentase jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

lebih tinggi dari pada pembelajaran dengan metode ekspositori.  

4.1.3.4 Hasil Observasi Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen 

selama penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD diperoleh data 

sebagai berikut: 

1. Pada pembelajaran I (Kamis, 7 Mei 2009) prosentase aktivitas peserta didik 

sebesar 57,5%. Aktivitas peserta didik pada pembelajaran I masih rendah. Hal 
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ini dikarenakan peserta didik belum terbiasa dengan model pembelajaran 

yang diterapkan dan belum terbiasa untuk bekerja dalam suatu kelompok. 

2. Pada pembelajaran II (Kamis, 14 Mei 2009) prosentase aktivitas peserta didik 

sebesar 70%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 12,5%. 

3. Pada pembelajaran III (Sabtu, 16 Mei 2009) prosentase aktivitas peserta didik 

sebesar 80%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 10%. 

4. Pada pembelajaran IV (Sabtu,23 Mei 2009) prosentase aktivitas peserta didik 

sebesar 90%. Hal ini terlihat bahwa aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 10%. 

Dari 1, 2, 3, dan 4 jelas terlihat bahwa prosentase aktivitas siswa dari 

pembelajaran I ke pembelajaran selanjutnya selalu mengalami peningkatan. Dari 

keempat pertemuan diperoleh rata-rata aktivitas siswa selama pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan 

terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS yaitu 74,4 % (aktif). Untuk 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

4.2 Pembahasan 

Sebagai rujukan untuk pengetahuan awal dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan nilai ulangan mid semester 2 kelas VII mata pelajaran matematika. 

Berdasarkan analisis tahap awal diperoleh data yang menunjukkan bahwa data 

populasi dalam penelitian berdistribusi normal dan mempunyai varian yang 
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homogen. Berdasarkan analisis pada data awal tersebut, kemudian dipilih 2 kelas 

sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kedua kelas dilakukan perlakuan 

yang berbeda. Kelas eksperimen diberi pengajaran dengan model pembelajaran 

STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS dan 

kelas kontrol pembelajara konvensional dengan metode ekspositori.  

Pada kelompok eksperimen atau kelompok yang diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dalam pelaksanaannya 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu: guru menjelaskan materi, mengorganisir peserta 

didik untuk belajar berkelompok dengan cara membagi kelas dalam kelompok-

kelompok yang terdiri dari 4-5 anak, pemberian kuis dan pemberian penghargaan 

setiap akhir pembelajaran. Pada pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa aktif 

dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada saat siswa aktif dalam 

mengerjakan LKS dan lembar diskusi, setelah selesai diskusi siswa sangat 

antusias dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian 

kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil peresentasi, setelah itu guru 

menarik kesimpulan bersama siswa. Siswa tidak bekerja sendiri karena tugas 

kelompok merupakan tanggung jawab semua anggota kelompok tersebut. Setelah 

selesai pembelajaran kelompok yang paling aktif diberi penghargaan sehingga 

siswa  lebih aktif dalam kelompoknya. Dengan adanya kuis di akhir  pembelajaran 

siswa lebih berusaha untuk bisa mengerjakan semua soal-soal pada lembar 

diskusi, peserta didik juga belajar lebih giat. 

Pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol adalah pembelajaran 

dengan metode ekspositori. Siswa hanya mendengar pejelasan yang diberikan 
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oleh guru, sehingga kurang dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan 

keaktifan  siswa dalam pembelajaran. Seringkali siswa yang merasa dirinya 

mampu untuk menyelesaikan tugas sendiri, sedangkan siswa yang kurang pandai 

hanya menyalin tugas saja. Hal ini berakibat pada kemampuan siswa yang kurang 

dapat meningkat. Selain itu siswa juga masih merasa takut untuk bertanya maupun 

mengeluarkan pendapat. Hal ini yang seringkali membuat guru kurang memahami 

siswa mana yang kurang menyerap materi pembelajaran. 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada kelompok eksperimen 

dengan menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode penemuan 

terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS dan kelompok kontrol menggunakan 

pembelajaran dengan metode ekspositori, terlihat bahwa rata-rata hasil belajar 

kedua kelompok tersebut berbeda signifikan. Dengan kata lain rata-rata hasil 

belajar pada kelompok eksperimen lebih baik daripada rata-rata hasil belajar kelas 

kontrol. 

Indikator dari keefektifan model pembelajaran STAD dengan metode 

penemuan terbimbing tidak hanya diukur dari hasil belajar model pembelajaran 

STAD dengan metode penemuan terbimbing yamg lebih baik dari metode 

ekspositori, tetapi juga prosentase jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran. 

Dari hasil analisis diperoleh hasil prosentase jumlah siswa yang tuntas dalam 

model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing ternyata lebih 

tinggi dibanding dengan pembelajaran dengan metode ekspositori.  

Selama melaksanakan penelitian ini, peneliti sudah berusaha untuk sebaik 

mungkin melaksanakannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya muncul berbagai 
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kendala yang harus peneliti hadapi, diantaranya faktor persiapan yang kurang 

maksimal dalam mempersiapkan pembelajaran. Disamping itu, kendala yang 

peneliti hadapi di lapangan adalah faktor siswa yang kurang mendukung dalam 

pembelajaran, diantaranya banyak siswa yang masih terbiasa dengan 

pembelajaran secara tradisional sehingga mereka cenderung pasif dalam 

mengikuti pembelajaran pada kelas eksperimen. Faktor lainnya adalah menejemen 

kelas yang belum baik misalnya: keterbatasan peneliti dalam menguasai siswa di 

dalam kelas dan memilih siswa atau kelompok yang mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas sehingga pelaksanaan kurang maksimal. Hal ini berakibat 

tidak sedikit siswa yang memperoleh hasil tes belajar matematika dengan nilai di 

bawah batas ketuntasan. 

Dari hasil penelitian tersebut, hal-hal yang harus ditingkatkan oleh guru 

sebagai pengajar atau peneliti lain agar hasilnya dapat lebih meningkat antara lain 

guru harus sebaik mungkin mempersiapkan pembelajaran dengan maksimal, 

meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan 

karakteristik model pembelajaran yang bersangkutan, mempersiapkan alat peraga 

atau media lain yang mendukung pembelajaran dan dapat mengkondisikan siswa 

dengan baik serta mengetahui teknik yang tepat menunjuk siswa untuk menjawab 

pertanyaan. Selain itu guru juga harus menguasai secara baik model pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Nilai rata-rata hasil belajar pada kelas yang menggunakan pembelajaran 

dengan model pembelajaran STAD berbantuan alat peraga dan LKS lebih 

baik daripada rata-rata hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan 

metode ekspositori 

2. Persentase jumlah siswa yang tuntas memenuhi KKM menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat 

peraga dan LKS lebih tinggi daripada pembelajaran dengan metode 

ekspositori. 

3. Pembelajaran dengan model pembelajaran STAD berbantuan alat peraga dan 

LKS lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran dengan 

metode ekspositori. 

 

5.2 Saran 

Sesuai dengan simpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 
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1. Dalam proses pembelajaran matematika memerlukan adanya variasi 

pembelajaran sehingga siswa menjadi tertarik dan aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Untuk itu peneliti menyarankan model pembelajaran STAD 

dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS dapat 

digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Model pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing berbantuan 

alat peraga dan LKS perlu diterapkan dan dikembangkan pada materi yang 

lain dan guru diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dalam membuat 

LKS sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

DAFTAR PUSTAKA 

Anni, Chatarina Tri. 2004. Psikologi Belajar. Semarang: UNNES PRES 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi Revisi). 

Jakarta: Bumi Aksara 

Darsono dkk. 2004. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: IKIP Semarang Press 

DDiikkmmeennuumm..  22000088..  aavveerreeaabbllee  aatt  hhttttpp::////wwwwww..ddiikkmmeennuumm..ggoo..iidd//ddaattaaaapppp//kkuurriikkuulluumm//55..  

%%2200PPEERRAANNGGKKAATT%%2200PPEENNIILLAAIIAANN%%2200KKTTSSPP%%2200SSMMAA//22..%%2200PPEENN

EETTAAPPAANN%%2200KKKKMM//PPUU%%2200PPEENNEETTAAPPAANN%%2200KKKKMM..rrttff..ddoocc..  hhttmmll  

[[AAcccceesssseedd  1166  JJaannuuaarrii  22000099]]..  

Hidayah, Isti & Sugiarto. 2006. Hand Out Workshop Pendidikan Matematika 2. 

Semarang: Jurusan Matematika FMIPA UNNES. 

Hudojo, Herman. 2003. Pengembangan Kurikulum & Pembelajaran Matematika. 

Malang: Universitas Malang. 

Kusni. Geometri. 2003. Semarang: UNNES 

Nurlaeli, Emi. 2006. Keefektifan Implementasi Metode Discovery dengan Bantuan 

Alat Peraga dan LKS terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematika pada Pokok bahasan Segiempat Siswa Kelas VII SMP N 9 

Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006. UNNES: Skripsi 

Sudjana. 2002. Metode Statistika. Bandung: Tarsito 

Sudjana, Nana.1990. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 



69 

 

Sugandi, A. 2006.Teori Pembelajaran. Semarang: UNNES 

Suherman, Eman dkk. 2001. Common Text Book Strategi Pembelajaran 

Matematika Kontemporer. Bandung: JICA Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

Suherman, Erman. 2003. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. 

Bandung: UPI 

Sukino. 2004. Matematika untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Erlangga 

Suyitno, Amin. 2004. Dasar-dasar dan Proses Pembelajaran Matematika I. 

Semarang: Jurusan Matematika FMIPA UNNES. 

Tim Penyusun KBBI. 1993. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. 

Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi kontruktivistik. 

Jakarta: Perstasi Pustaka. 

Usman, Uzer. 2002. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

 

 

 



 

70 

Lampiran 1 

DAFTAR SISWAS KELAS EKSPERIMEN (KELAS VII C) 

SMP N 3 MARGASARI  TAHUN AJARAN 2008/2009 

 
No Urut Kode Jenis Kelamin 

1 E-01 L
2 E-02 P
3 E -03 L
4 E -04 L
5 E -05 P
6 E -06 L
7 E -07 P
8 E -08 L
9 E -09 L

10 E -10 P
11 E -11 L
12 E -12 L
13 E -13 P
14 E -14 L
15 E -15 L
16 E -16 P
17 E -17 L
18 E -18 L
19 E -19 L
20 E -20 L
21 E -21 L
22 E -22 L
23 E -23 L
24 E -24 P
25 E -25 P
26 E -26 P
27 E -27 P
28 E -28 P
29 E -29 P
30 E -30 P
31 E -31 P
32 E -32 P
33 E -33 L
34 E -34 L
35 E -35 P
36 E -36 P
37 E -37 L
38 E -38 P
39 E -39 P
40 E -40 P
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS KONTROL (KELAS VII A)  

SMP N 3 MARGASARI TAHUN AJARAN 2008/2009 

ssNo Urut Kode Jenis Kelamin 
1 K-01 L 
2 K-02 L 
3 K-03 L 
4 K-04 L 
5 K-05 L 
6 K-06 L 
7 K-07 P 
8 K-08 P 
9 K-09 P 
10 K-10 L 
11 K-11 L 
12 K-12 P 
13 K-13 P 
14 K-14 P 
15 K-15 L 
16 K-16 P 
17 K-17 P 
18 K-18 P 
19 K-19 P 
20 K-20 L 
21 K-21 L 
22 K-22 L 
23 K-23 L 
24 K-24 L 
25 K-25 P 
26 K-26 P 
27 K-27 P 
28 K-28 P 
29 K-29 P 
30 K-30 P 
31 K-31 L 
32 K-32 L 
33 K-33 L 
34 K-34 L 
35 K-35 P 
36 K-36 P 
37 K-37 P 
38 K-38 P 
39 K-39 P 
40 K-40 P 
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Lampiran 3 

DAFTAR NAMA SISWA SKELAS UJI COBA (KELAS VII B)  

SMP N 3 MARGASARI  TAHUN AJARAN 2008/2009 

 
No Urut Kode Jenis Kelamin 

1 U-01 L
2 U-02 L
3 U -03 L
4 U -04 L
5 U -05 P
6 U -06 P
7 U -07 L
8 U -08 P
9 U -09 P

10 U -10 P
11 U -11 L
12 U -12 P
13 U -13 L
14 U -14 L
15 U -15 P
16 U -16 L
17 U -17 P
18 U -18 L
19 U -19 P
20 U -20 L
21 U -21 L
22 U -22 L
23 U -23 L
24 U -24 L
25 U -25 L
26 U -26 L
27 U -27 P
28 U -28 P
29 U -29 P
30 U -30 P
31 U -31 L
32 U -32 P
33 U -33 P
34 U -34 P
35 U -35 P
36 U -36 L
37 U -37 P
38 U -38 P
39 U -39 L
40 U -40 P

 
 



73 

 

Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Eksperimen) 

 

Mata Pelajaran   :  Matematika 
Kelas/Semester  :  VII/2 
Pertemuan Ke-    :  I 
Alokasi Waktu    :  2 x 40 menit 
Standar Kompetensi :  Memahami konsep segi empat dan segitiga  serta 

menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar :  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga    dan 

segi empat serta menggunakannya dalam  pemecahan 
masalah 

Indikator :  a.  Menjelaskan pengertian jajargenjang. 
b. Menjelaskan sifat-sifat jajargenjang yang ditinjau 

dari diagonal, sisi dan sudutnya. 
c. Menghitung keliling jajargejang 
d. Menurunkan dan menghitung luas daerah 

jajargenjang. 
   

I. Tujuan Pembelajaran 

a. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan pengertian 
jajargenjang. 

b. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan sifat-sifat 
jajargenjang yang ditinjau dari diagonal, sisi dan sudutnya. 

c. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menghitung keliling 
jajargejang 

d. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menurunkan dan 
menghitung luas daerah jajargenjang. 

 

II. Materi Ajar 

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

sejajar. 
a. Sifat-sifat jajargenjang 
 Sifat-sifat jajargenjang adalah: 

e) pada setiap jajargenjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang; 
f) pada setiap jajargenjang, sudut-sudut yang berhadapan sepasang-

sepasang sama besar; 
g) pada setiap jajargenjang, sisi-sisi yang berhadapan sepasang-sepasang 

sama panjang; 
h) diagonal-diagonal suatu jajargenjang potong memotong ditengah. 
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b. Keliling jajargenjang  

Untuk menentukan keliling jajargenjang dapat dilakukan dengan 
menjumlahkan semua panjang sisinya sisi-sisi pada jajargenjang yang sejajar 
adalah sama panjang. 

 
Apabila  panjang dua sisi yang tidak 

sejajar masing-masing adalah AB = CD = m 

dan BC = AD = n 

Dari gambar keliling jajargenjang ABCD   = AB + BC + CD +  DA 
      = n + m + n + m 
      = n + n + m + m 
    = 2 ( n + m) 

Jadi, pada jajargenjang dengan panjang sisi yang tidak sejajar masing-

masing adalah m dan n, dan keliling jajargenjang adalah K maka berlaku 

K = 2 ( n + m ) 

c. Luas Jajargenjang 
 

Gambar disamping merupakan jajargenjang 

dengan panjang alas a dan tingginya adalah t. 

 

Salah satu cara untuk menghitung luas jajargenjang adalah mengubahnya 
menjadi persegi panjang. Pengubahan ini dilakukan dengan cara memotong 
bangun jajargenjang tersebut sehingga didapat bangun segitiga dan bangun 
lainnya. 

 
Perhatikan gambar persegi panjang di samping. 

Panjang pada persegi panjang di samping adalah a  

dan lebarnya adalah t. 

Luas jajargenjang = luas persegi panjang 

      = panjang x lebar 

      = a x t 

Jadi, luas jajargenjang tersebut adalah a x t. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa : 

  Luas jajargenjang = ta×  

 

A B

D C 

  

  a

t 

a

t 
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III. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran Kooperatif STAD 
Metode pembelajaran: diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penemuan 
terbimbing. 
 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

A. Kegiatan Awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis kelas agar siswa siap 
melakukan pembelajaran. 

b. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. 
c. Guru memberi motivasi kepada siswa dengan menjelaskan manfaat dari 

mempelajari materi jajargenjang. 
d. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode 
penemuan terbimbing. 

 

B. Kegiatan Inti  

a. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari secara garis besar. 
(eksploras). 

b. Guru mengorganisasikan kelas dalam kelompok-kelompok kecil, 
masing-masing terdiri dari 4-5 orang yang heterogen. (eksplorasi) 

c. Guru meberikan petunjuk-petunjuk tentang apa saja yang akan 
dilaksanakan oleh peserta didik, petunjuk-petunjuk tersebut antara lain 
sebagai berikut: 

• Apa yang akan dikerjakan siswa dalam kelompok; 
• Batas waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok; 
• Jadwal dan prosedur presentasi kelompok; 
• Jadwal pelaksanaan kuis; 
• Kriteria pemberian penghargaan individu dalam kelompok. 

(Eksplorasi) 
d. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (Eksplorasi) 
e. Guru menekankan kepada setiap kelompok, bahwa penguasaan materi 

oleh semua anggota kelompok menjadi tanggung jawab masing-msing 
kelompok.(Elaborasi) 

f. Guru mengawasi kerja setiap kelompok.(Elaborasi) 
g. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kerja 

kelompoknya.(Konfirmasi) 
h. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang 

diwakili oleh salah satu anggota kelompok. (Konfirmasi) 
i. Siswa memberi tanggapan kepada temannya yang mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya. (Konfirmasi) 
j. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individu, di dalam 

mengerjakan kuis siswa tidak boleh bekerja sama. (Konfirmasi) 
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k. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis, guru langsung mengoreksi hasil 
pekerjaan siswa untuk mengetahui hasilnya. (Konfirmasi) 

l. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok sesuai 
dengan kriteria. (Konfirmasi) 

m. Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan siswa kembali ke 
tempat duduk semula. 

 
C. Kegiatan Akhir 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c.  Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
d.  Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik; 

e.  Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
 

V. Alat/Bahan/Sumber Belajar 

• Buku Matematika untuk SMP Kelas VII Karangan Sukino dan Wilson 
Simangunsong Terbitan Erlangga 

• LKS buatan guru  
• Alat: gunting, penggaris, kertas manila. 
 

VI. Penilaian 

Pelaksanaan  : saat kuis berlangsung 
Jenis kuis  : tes tertulis 
Bentuk tes  : uraian singkat 

      Margasari,  Maret 2009 
Mengetahui, 
Guru Matematika    Peneliti 

 
 
 

Jabidin     Andini Nurul Arifiani 
NIP.      NIM. 4101405538  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Eksperimen) 

 

Mata Pelajaran   :  Matematika 
Kelas/Semester  :  VII/2 
Pertemuan Ke-    :  II 
Alokasi Waktu    :  2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : Memahami konsep segi empat dan segitiga  serta 

menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar :  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga    dan 

segi empat serta menggunakannya dalam  pemecahan 
masalah 

Indikator : a.  Menjelaskan pengertian belah ketupat. 
b. Menjelaskan sifat-sifat belah ketupat  
c. Menghitung keliling belah ketupat 
d. Menurunkan dan menghitung luas daerah belah 

ketupat. 
 

I. Tujuan Pembelajaran 

a. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan pengertian belah 
ketupat. 

b. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan sifat-sifat belah 
ketupat. 

c. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menghitung keliling 
belah ketupat. 

d. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menurunkan dan 
menghitung luas daerah belah ketupat. 

 

II. Materi Ajar 

Belah Ketupat 

Belah ketupat adalah segiempat yang dibentuk dari segitiga sama kaki dan 
bayangannya, dengan alas sebagai sumbu cermin. 
a. Sifat-sifat belah ketupat  

d) Semua sisinya sama panjang 
e) Sudut-sudut yang berhadapan  sama besar dan dibagi dua sama besar 

oleh diagonal-diagonalnya. 
f) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak 

lurus. 
b. Keliling Belah Ketupat 

Perhatikan belah ketupat ABCD di samping, 
panjang sisi belah ketupat adalah s.  
Maka,  

s 

s 

D 

B 

A C 

s 

s 
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keliling belah ketupat ABCD = AB+BC+CD+DA 
 = s + s + s + s 
        = 4 x s 

Jadi, keliling belah ketupat  = sisipanjang×4  
 
 

c. Luas Belah Ketupat 
 

Perhatikan gambar disamping, misalkan panjang 

diagonal mendatarnya adalah p dan panjang 

diagonal tegaknya q. Jika bangun belah ketupat 

tersebut dipotong dan disusun sehingga bentuknya 

menjadi bangun seperti pada gambar di bawah maka 

luasnya sama dengan gambar di atas. 

 
Perhatikan gambar di samping, panjang 

persegi panjang adalah p dan lebarnya 

adalah q
2
1 . 

Luas belah ketupat = luas persegi panjang 
 = panjang x lebar 

 = p x q
2
1  

Jadi, luas belah ketupat tersebut adalah qxpx
2
1 . 

atau  L = qxpx
2
1  

 
III. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran Kooperatif STAD 
Metode pembelajaran: diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penemuan 
terbimbing. 
 

IV. Kegiatan Pembelajaran 

D. Kegiatan Awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis kelas agar siswa siap 
melakukan pembelajaran. 

b. Guru bersama-sama dengan peserta didik membehas PR yang dianggap 
sulit. 

q 

 

  

 
p 

  

  p 

q
2
1
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c. Guru mengingatkan kembali tentang rumus keliling jajargenjang dan 
rumus luas daerah jajargenjang. 

d. Guru memberi motivasi kepada siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari materi belah ketupat. 

e. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, 
yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode 
penemuan terbimbing. 

 
E. Kegiatan Inti  

a. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari secara garis besar. 
(eksploras). 

b. Guru mengorganisasikan kelas dalam kelompok-kelompok kecil, 
masing-masing terdiri dari 4-5 orang yang heterogen. (eksplorasi) 

c. Guru meberikan petunjuk-petunjuk tentang apa saja yang akan 
dilaksanakan oleh peserta didik, petunjuk-petunjuk tersebut antara lain 
sebagai berikut: 

• Apa yang akan dikerjakan siswa dalam kelompok; 
• Batas waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok; 
• Jadwal dan prosedur presentasi kelompok; 
• Jadwal pelaksanaan kuis; 
• Kriteria pemberian penghargaan individu dalam kelompok. 

(Eksplorasi) 
d. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (Eksplorasi) 
e. Guru menekankan kepada setiap kelompok, bahwa penguasaan materi 

oleh semua anggota kelompok menjadi tanggung jawab masing-msing 
kelompok.(Elaborasi) 

f. Guru mengawasi kerja setiap kelompok.(Elaborasi) 
g. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kerja 

kelompoknya.(Konfirmasi) 
h. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang 

diwakili oleh salah satu anggota kelompok. (Konfirmasi) 
i. Siswa memberi tanggapan kepada temannya yang mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya. (Konfirmasi) 
j. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individu, di dalam 

mengerjakan kuis siswa tidak boleh bekerja sama. (Konfirmasi) 
k. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis, guru langsung mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa untuk mengetahui hasilnya. (Konfirmasi) 
l. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok sesuai 

dengan kriteria. (Konfirmasi) 
m. Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan siswa kembali ke 

tempat duduk semula. 
 

F. Kegiatan Akhir 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran. 
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b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

c.  Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 
d.  Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik. 

e.  Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 
 

V. Penilaian 

Pelaksanaan  : saat kuis berlangsung 
Jenis kuis  : tes tertulis 
Bentuk tes  : uraian singkat 

 
 
 
 

Margasari,  Maret 2009 
Mengetahui, 
Guru Matematika     Peneliti 

 
 
 

Jabidin      Andini Nurul Arifiani 
NIP.      NIM. 4101405538   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Eksperimen) 

 

Mata Pelajaran    :  Matematika 
Kelas/Semester   :  VII/2 
Pertemuan Ke-     :  III 
Alokasi Waktu     :  2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : Memahami konsep segi empat dan segitiga 

 serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar :  Menghitung keliling dan luas bangun 
segitiga    dan segi empat serta 
menggunakannya dalam  pemecahan 
masalah 

Indikator :  a.  Menjelaskan pengertian layang-layang. 
e. Menjelaskan sifat-sifat layang-layang  
f. Menghitung keliling layang-layang. 
g. Menurunkan dan menghitung luas 

daerah layang-layang. 
 

I. Tujuan Pembelajaran 

a. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan pengertian 
layang-layang. 

b. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan sifat-sifat 
layang-layang. 

c. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menghitung keliling 
layang-layang. 

d. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menurunkan dan 
menghitung luas daerah layang-layang. 

 

II. Materi Ajar 

Layang-layang 
Layang-layang adalah bangun segiempat yanng dibentuk oleh dua segitiga 

sama kaki yang mempunyai dua alas yang sama, dengan cara menghimpitkan 
alasnya. 
a. Sifat-sifat layang-layang 

Berdasarkan definisi layang-layang di atas, dapat kita uraikan sifat-sifat 
layang-layang adalah: 

e) pada layang-layang terdapat dua pasang sisi yang sama panjang; 
f) pada layang-layang terdapat sepasang sudut berhadapan sama besar; 
g) pada layang-layang tedapat satu sumbu simetri yang marupakan diagonal 

terpanjang; 
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h) pada layang-layang, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang 
diagonal dan tegak lurus, terhadap diagonal lainnya. 

 
b. Keliling layang-layang 

 
Perhatikan layang-layang ABCD disamping. Jika 

layang-layang ABCD mempunyai panjang sisi yang 

terpanjang = x dan panjang sisi yang terpendek = y 

maka, 

Keliling layang-layang ABCD = AB+BC +CD+ DA 
       = x + x + y + y 
       = 2x + 2y 

       = 2 (x + y) 
Jadi, pada layang-layang dengan panjang diagonal berturut-turut adalah 

x dan y, keliling layang-layang tersebut adalah K, maka 

K = 2 (x + y) 

 
c. Luas layang-layang 

Layang-layang dapat dibentuk dari gabungan dua segitiga samakaki. 

Perhatikan layang-layang ABCD pada gambar 

disamping. Layang-layang ABCD dibentuk dari 

gabungan segitiga samakaki ABC dan segitiga sama 

kaki ADC, yang panjang alasnya sama dan berimpit 

sehingga luas layang-layang ABCD sama dengan luas 

segitiga ABC ditambah dengan luas segitiga ADC. 

BO merupakan garis tinggi segitiga ABC dan DO merupakan garis 
tinggi segitiga ACD 

Luas layang-layang ABCD ADCLuasABCLuas Δ+Δ=  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ××= DOACBOAC

2
1

2
1

( )DOBOAC +××=
2
1 s 

BDAC ××=
2
1  

Jadi, luas layang-layang ABCD dengan BD dan AC merupakan 

diagonal dari layang-layang ABCD tersebut adalah ACBD ××
2
1 . 

D

A C

B

O

y 

x 

D 

A C 

B

O 

x

y 
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III. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran Kooperatif STAD 
Metode pembelajaran: diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penemuan 
terbimbing. 

 
IV. Kegiatan Pembelajaran 

G. Kegiatan Awal 

f. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis kelas agar siswa siap 
melakukan pembelajaran. 

g. Guru bersama-sama dengan peserta didik membehas PR yang dianggap 
sulit. 

h. Guru mengingatkan kembali tentang rumus keliling belah ketupat dan 
rumus luas daerah ketupat. 

i. Guru memberi motivasi kepada siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari materi jajargenjang. 

j. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, 
yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode 
penemuan terbimbing. 

 
H. Kegiatan Inti  

a. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari secara garis besar. 
(eksploras). 

b. Guru mengorganisasikan kelas dalam kelompok-kelompok kecil, 
masing-masing terdiri dari 4-5 orang yang heterogen. (eksplorasi) 

c. Guru meberikan petunjuk-petunjuk tentang apa saja yang akan 
dilaksanakan oleh peserta didik, petunjuk-petunjuk tersebut antara lain 
sebagai berikut: 

• Apa yang akan dikerjakan siswa dalam kelompok; 
• Batas waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok; 
• Jadwal dan prosedur presentasi kelompok; 
• Jadwal pelaksanaan kuis; 
• Kriteria pemberian penghargaan individu dalam kelompok. 

(Eksplorasi) 
d. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. (Eksplorasi) 
e. Guru menekankan kepada setiap kelompok, bahwa penguasaan materi 

oleh semua anggota kelompok menjadi tanggung jawab masing-msing 
kelompok.(Elaborasi) 

f. Guru mengawasi kerja setiap kelompok.(Elaborasi) 
g. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kerja 

kelompoknya.(Konfirmasi) 
h. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang 

diwakili oleh salah satu anggota kelompok. (Konfirmasi) 
i. Siswa memberi tanggapan kepada temannya yang mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya. (Konfirmasi) 
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j. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individu, di dalam 
mengerjakan kuis siswa tidak boleh bekerja sama. (Konfirmasi) 

k. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis, guru langsung mengoreksi hasil 
pekerjaan siswa untuk mengetahui hasilnya. (Konfirmasi) 

l. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok sesuai 
dengan kriteria. (Konfirmasi) 

m. Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan siswa kembali ke 
tempat duduk semula. 

 
I. Kegiatan Akhir 

a. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 
rangkuman/simpulan pelajaran; 

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c.  Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 
d.  Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, 

program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik 
tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta 
didik; 

e.  Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
 

V. Sumber Belajar 

• Buku Matematika untuk SMP Kelas VII Karangan Sukino dan Wilson 
Simangunsong Terbitan Erlangga 

• LKS buatan guru  
• Alat: gunting, penggaris, kertas manila. 

 
VI. Penilaian 

Pelaksanaan  : saat kuis berlangsung 
Jenis kuis  : tes tertulis 
Bentuk tes  : uraian singkat 

Margasari,  Maret 2009 
Mengetahui, 
Guru Matematika     Peneliti 

 
 
 

Jabidin      Andini Nurul Arifiani 
NIP.       NIM. 4101405538  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Eksperimen) 

 

Mata Pelajaran   :  Matematika 
Kelas/Semester  :  VII/2 
Pertemuan Ke-   :  II 
Alokasi Waktu   :  2 x 40 menit 
Standar Kompetensi : Memahami konsep segi empat dan segitiga  serta 

menentukan ukurannya 
Kompetensi Dasar :  Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi 

empat serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 
Indikator :  a.  Menjelaskan pengertian trapesium. 

b. Menjelaskan sifat-sifat trapesium  
c. Menghitung keliling trapesium 
d. Menurunkan dan menghitung luas daerah trapesium 
 

VII. Tujuan Pembelajaran 

a. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan pengertian 
trapesium. 

b. Dengan menggunakan alat peraga siswa dapat menjelaskan sifat-sifat 
trapesium. 

c. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menghitung keliling 
trapesium. 

d. Dengan menggunakan alat peraga dan LKS siswa dapat menurunkan dan 
menghitung luas daerah trapesium. 

 

VIII. Materi Ajar 

Trapesium 
Trapesium adalah segiempat yang memiliki sepasang sisi berhadapan 

sejajar. 
a. Jenis-jenis trapesium 

1). Trapesium sebarang 
Sebuah trapesium disebut trapesium sebarang, bila trapesium tersebut 
tidak mempunyai suatu kekhususan. 

2). Trapesium siku-siku 
Trapesium siku-siku adalah trapesium yang mempunyai sudut siku-siku. 

3). Trapesium sama kaki 
Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kaki-kakinya sama panjang. 
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b. Sifat-sifat trapesium 
 
Sifat umum dari semua jenis trapesium adalah 
sebagai berikut. 

c)AB sejajar DC 
d) 0180=∠+∠ DA  (sudut dalam sepihak) 
e) 0180=∠+∠ CB  (sudut dalam sepihak) 

 
Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada 

trapesium jumlah besar sudut yang berdekatan diantara dua sisi sejajar 
adalah 0180 . Sedangkan sifat khusus untuk trapesium sama kaki adalah: 
1) terdapat dua pasang sudut berdekatan yang sama besar. 
2) dalam trapesium sama kaki terdapat diagonal-diagonal yang sama 

panjang. 
 

c. Keliling Trapesium 
 
 

Perhatikan trapesium ABCD pada gambar 

di samping. Keliling trapesium dapat 

ditentukan dengan menjumlahkan semua 

panjang sisinya. 

 
Sehingga keliling trapesium ABCD = AB + BC + CD + AD 
 

d. Luas Trapesium 
 

Perhatikan gambar trapesium di samping. 

Pada trapesium tersebut t adalah tinggi 

trapesium, a  dan b adalah sepasang sisi yang 

sejajar pada trapesium tersebut.  

Untuk menemukan rumus luas dari 

trapesium tersebut,maka gambar dapat diubah 

menjadi gambar seperti di bawah ini. 

  
  
  
 
 
  

A B 

D C

        t 

a  

b 

C 

A B

D 
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Dari uraian gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa :  

( )

( ) tba

tinggisejajaryangsisijumlahtrapesiumLuas

×+=

××=

2
1
2
1

 

 
IX. Metode Pembelajaran 

Model pembelajaran Kooperatif STAD 
Metode pembelajaran: diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penemuan 
terbimbing. 

 
X. Kegiatan Pembelajaran 

J. Kegiatan Awal 

1) Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis kelas agar siswa siap 
melakukan pembelajaran. 

2) Guru bersama-sama dengan peserta didik membehas PR yang dianggap 
sulit. 

3) Guru mengingatkan kembali tentang rumus keliling layang-layang dan 
rumus luas daerah layang-layang 

4) Guru memberi motivasi kepada siswa dengan menjelaskan manfaat dari 
mempelajari materi jajargenjang. 

5) Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, yaitu 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode penemuan 
terbimbing. 

 
 

a

b 

t

Mulai dengan sebuah 

t
2
1  

t
2
1  

a

b

Potong seperti ini 

Dibuat sebuah bangun jajargenjang

t
2
1  

Luas trapesium = ( ) tba ⋅+
2
1
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K. Kegiatan Inti  

a. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari secara garis besar. 
b. Guru mengorganisasikan kelas dalam kelompok-kelompok kecil, 

masing-masing terdiri dari 4-5 orang yang heterogen. 
c. Guru meberikan petunjuk-petunjuk tentang apa saja yang akan 

dilaksanakan oleh peserta didik, petunjuk-petunjuk tersebut antara lain 
sebagai berikut: 
• Apa yang akan dikerjakan siswa dalam kelompok; 
• Batas waktu untuk menyelesaikan tugas kelompok; 
• Jadwal dan prosedur presentasi kelompok; 
• Jadwal pelaksanaan kuis; 
• Kriteria pemberian penghargaan individu dalam kelompok. 

d. Guru membagikan LKS kepada masing-masing kelompok. 
e. Guru berkeliling mengawasi kerja setiap kelompok. 
f. Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kerja kelompoknya. 
g. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang 

diwakili oleh salah satu anggota kelompok. 
h. Siswa memberi tanggapan kepada temannya yang mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya. 
i. Guru memberikan kuis kepada siswa secara individu, di dalam 

mengerjakan kuis siswa tidak boleh bekerja sama. 
j. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis, guru langsung mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa untuk mengetahui hasilnya. 
k. Guru memberikan penghargaan kepada siswa dan kelompok sesuai 

dengan kriteria. 
l. Guru membubarkan kelompok yang telah dibentuk dan siswa kembali ke 

tempat duduk semula. 
 

L. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama-sama siswa membuat riangkuman materi yang telah 
dipelajari. 

b. Guru memberikan pekerjaan rumah secara individu kepada siswa. 
 

XI. Sumber Belajar 

• Buku Matematika untuk SMP Kelas VII Karangan Sukino dan Wilson 
Simangunsong Terbitan Erlangga 

• LKS buatan guru  
• Alat: gunting, penggaris, kertas manila. 
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XII. Penilaian 

Pelaksanaan  : saat kuis berlangsung 
Jenis kuis  : tes tertulis 
Bentuk tes  : uraian singkat 
 

 

Margasari,  Maret 2009 
Mengetahui, 
Guru Matematika     Peneliti 

 
 
 

Jabidin       Andini Nurul Arifiani 
NIP.       NIM. 4101405538   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(Kelas Eksperimen) 

 

Mata pelajaran : Matematika 
Satuan Pendidikan : SMP 
Kelas/ Semester : VII/ 2  
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Pertemuan  : V 
 

I. Standar Kompetensi 
Mengidentifikasi garis, sudut dan bangun datar serta dapat menentukan 
besaran-besaran yang ada di dalamnya. 
 

II. Kompetensi Dasar 
Menemukan sifat dan menghitung besaran-besaran segiempat. 
 

III. Indikator 
Menerapkan konsep keliling dan luas untuk memecahkan masalah 
 

IV. Materi Pembelajaran 
Lembar soal 
 

V. Metode Pembelajaran 
Pemberian soal akhir. 
 

VI. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal 

a. Guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis kelas agar siswa siap 
melakukan kegiatan pembelajaran. 

b. Guru meminta siswa untuk menyiapkan kertas ulangan dan alat 
tulis serta menyimpan semua buku pelajaran. 

c. Guru memberi motivasi, agar siswa mengerjakan soal dengan teliti 
dan mandiri sehingga dapat mengukur kemampuan diri. 

 
2. Kegiatan Inti 

a. Guru menyampaikan petunjuk mengerjakan soal. 
b. Guru membagikan lembar soal. 
c. Siswa mengerjakan soal. 
d. Guru mengawasi siswa. 
e. Guru meminta siswa mengumpulkan hasil pekerjaan, ketika waktu 

mengerjakan soal sudah selesai. 
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3. Kegiatan Akhir 
a. Guru menyampaikan terima kasih atas kerja sama dalam 

pembelajaran. 
 

VII. Sumber Belajar 
Buku Matematika untuk SMP Kelas VII Karangan Sukino dan Wilson 
Simangunsong Terbitan Erlangga. 
 

VIII. Penilaian 
 Bentuk Tes : pilihan ganda 
 

Margasari,  Maret 2009 
Mengetahui, 
Guru Matematika    Peneliti 

 
 
 

Jabidin      Andini Nurul Arifiani 
NIP.      NIM. 4101405538  
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KISI-KISI SOAL 

Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas/ Semester  : VII/ 2 
Pokok Bahasan  : Bangun Segiempat 

Materi Uraian Materi Indikator Banyak 
Butir 

No Butir Bentuk Tes 

Jajargenjang
 
 
 
Belah Ketupat 
 
 
 
Layang-layang 
 
 
 
Trapesium 

- Sifat-sifat jajargenjang
- Keliling jajargenjang 
- Luas jajargenjang 
 
- Sifat-sifat belah ketupat 
- Keliling belah ketupat 
- Luas belah ketupat 
 
- Sifat-sifat laying-layang 
- Keliling layang-layang 
- Luas layang-layang 
 
- Sifat-sifat trapesium 
- Keliling trapesium 
- Luas trapesium 

- Menemukan sifat-sifat jajargenjang 
- Menemukan rumus keliling jajargenjang 
- Menemukan rumus luas daerah jajargenjang 
 
- Menemukan sifat-sifat belah ketupat 
- Menemukan rumus keliling belah ketupat 
- Menemukan rumus luas daerah belah ketupat 

 
- Menemukan sifat-sifat layang-layang 
- Menemukan rumus keliling layang-layang 
- Menemukan rumus luas daerah layang-layang 
 
- Menemukan sifat-sifat trapesium 
- Menemukan rumus keliling trapesium 
- Menemukan rumus luas daerah trapesium 

6
2 
2 
 
6 
2 
3 
 
5 
2 
3 
 
3 
2 
4 

1,2,3,4,5,6
7,8 
9,10 
 
11,12,13,14,15,16
17,18 
19,20,21 
 
22,23,24,25,26 
27,28 
29,30,31 
 
32,33,34 
35,36 
37,38,39,40 

Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
Pilihan ganda 
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Lampiran 11 
SOAL TES UJI COBA 

Bidang Studi   : Matematika 
Kelas / Semester   : VIII / 2 
Sub Pokok Bahasan   : 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 tersedia 

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

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

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

coretlah jawaban yang salah tersebut dengan dua garis lurus mendatar, 

kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang anda anggap betul 

Contoh: 
Jawaban salah   a b c d 
Jawaban betul  a b c d 

(5) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 
1. Jajargenjang terbentuk dari sebuah . . . . . dan bayangannya pada setengah 

putaran berpusat ditengah  salah satu sisinya. 

a. segitiga  c. segilima 

b. segiempat  d. segienam 

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

adalah . . . 

a. semua sisinya sama panjang 

b. sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

c. jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0

 

d. mempunyai dua diagonal yang saling membagi dua sama panjang 

3.   Pada jajargenjang ABCD di samping, 
058=∠CDA . Besar   CBA∠ adalah . . . 

a. 032    c. 090   

b. 058    d. 0132  

A B

D C 
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4. Perhatikan jajargenjang berikut ini. 

Pada jajargenjang PQRS di samping, panjang AB = 

(x + 6) cm dan AB = (3x + 2) cm, maka nilai x 

adalah . . . 

a. 2 cm   c. 6 cm 

b. 4 cm   d. 8 cm 

5. Pada jajargenjang ABCD, AB = 7 cm, BC = 5 cm dan 0120=∠ ABC , maka 

panjang AD dan besar BAD∠ adalah . . . 

a. 5 cm dan 060   c. 7 cm dan 060  

b. 5 cm dan 0120   d. 7 cm dan 0120  

6. Sebuah jajargenjang PQRS yang diagonal-diagonalnya berpotongan di Q. 

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

a. 5 cm  c. 7 cm 

b. 6 cm  d. 8 cm 

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

jajargenjang PQRS adalah . . . 

a. 46 cm  c. 80 cm 

b. 56 cm  d. 40 cm 

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

= 7 cm, maka panjang AB adalah . . . 

a. 11 cm  c. 13 cm 

b. 12 cm  d. 14 cm 

9. Luas daerah jajargenjang ABCD di bawah ini adalah . . . 

a. DEAB ××
2
1   c. DEAB×  

b. DEAE ××
2
1   d. EBAE ×  

 

 

 

 

A B

D C 

A B

D C E 
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10. Gambar berikut adalah jajargenjang PQRS.  

Jika panjang PQ = 8 cm, QR = 6 cm, dan ST = 5 cm. 

Luas daerah jajargenjang di samping adalah . . . 

a. 15 cm 2   c. 30 cm 2  

b. 20 cm 2   d. 40 cm 2  

11. Belah ketupat dibentuk dari dua buah segitiga . . . yang kongruen dan alasnya 

berimpit. 

a. sama sisi  c. siku-siku 

b. sama kaki  d. sembarang 

12. Pernyataan berikut ini merupakan sifat-sifat bangun segiempat 

1) Semua sisinya sama panjang. 

2) Diagonal-diagonalnya saling membagi ruas sama panjang dan saling 

berpotongan tegak lurus. 

3) Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. 

Pernyataan di atas merupakan sifat-sifat belah ketupat adalah . . . 

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

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

13. Perhatikan belah ketupat berikut ini. 

ABCD adalah belah ketupat dengan panjang 

diagonal AC = 20 cm, dan diagonal BD = 16 cm, 

maka panjang OA adalah . . . 

a. 10 cm b. 8 cm 

b. 20 cm d. 16 cm 

 

 

14. Perhatikan belah ketupat ABCD di samping. Yang 

merupakan sifat-sifat belah ketupat, kecuali . . . 

a. AB = BC = CD = AD 

b. AO = OC dan BO = DO 

c. BOCAOB ∠=∠  

d. jumlah BCDdanBAD ∠∠  adalah 360 0  

S R

P Q T 

 

 

D 

B 

A C 

 

 

O 

 

 

D 

B 

A C 

 

 

O 
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15. Perhatikan belah ketupat KLMN di samping. KL = 

5 cm dan KM = 8 cm. Maka panjang NL adalah . . . 

a. 12 cm  c. 8 cm 

b. 10 cm  d. 6 cm 

 

 

16. Perhatikan belah ketupat ABCD di samping. 

Diagonal berpotongan di O dan besar 0128=∠ ABC

, maka besar DCB∠ adalah . . . 

a. 062   c. 028  

b. 0128  d. 0124  

 

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

ketupat tersebut adalah . . . 

a. 24 cm  c. 12 cm 

b. 25 cm  d. 6 cm 

18. Bila keliling belah ketupat ABCD adalah 20 cm dan perbandingan panjang 

diagonalnya 3 : 4, maka jumlah panjang kedua diagonalnya adalah . . . 

a. 12 cm  c. 24 cm 

b. 14 cm  d. 28 cm 

19. Perhatikan belah ketupat berikut ini.  

PQRS belah ketupat, O adalah titik perpotongan 

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

maka luas daerah belah ketupat PQRS adalah . . . 

a. 192 cm 2   c. 48 cm 2  

b. 96 cm 2   d. 24 cm 2  

20. Luas belah ketupat ABCD 80 2cm , dan panjang salah satu diagonalnya adalah 

10 cm. panjang diagonal yang lainnya adalah . . . 

a. 8 cm  c. 30 cm 
b. 16 cm  d. 32 cm 

 

 

L 

N 

K M 

 

 

O 

 

 

B 

D 

A C 

 

 

O 

 

 

Q 

S 

P R 

 

 

O 
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21. Belah ketupat PQRS dengan sisi 17 cm. Bila salah satu diagonalnya 30 cm, 

maka luasnya adalah . . . 

a. 60 cm 2   c. 180 cm 2  

b. 120 cm 2   d. 240 cm 2  

22. Layang-layang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga . . . yang 

mempunyai alas yang sama panjang dan berimpit. 

a. sama sisi  c. siku-siku 

b. sama kaki  d. sembarang 

23. Berikut yang merupakan sifat-sifat layang-layang adalah . . . 

a. salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri 

b. kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

c. sisinya sama panjang 

d. semua sudut yang berhadapan sama besar 

24. Perhatikan layang-layang berikut ini.  

Pada layang-layang ABCD di samping panjang AC = 

21 cm, BD = 20 cm, panjang OD adalah . . . 

a. 10 cm  c. 21 cm 

b. 20 cm  d. 24 cm 

 

25. Perhatikan layang-layang berikut ini.  

Pada layang-layang KLMN di samping, besar 
0108=∠KLM  dan 023=∠KMN , maka besar KNM∠  

adalah . . . 

a. 098   c. 0112  

b. 026   d. 0180  

 

 

 

 

 

A 

D B 

C 

O

K 

L N 

M 

O
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26. Perhatikan layang-layang berikut ini.  

Pada layang-layang ABCD di samping, besar ,
046=∠ ABC  dan 058=∠ ACD , maka besar BCD∠  

adalah . . . 

a. 098   c. 0112  

b. 046   d. 0125  

 

27. Diketahui sebuah layang-layang ABCD, dengan panjang AB = 6 cm dan AD 

= 15 cm, maka keliling layang-layang ABCD adalah . . . 

a. 36 cm  c. 40 cm 

b. 38 cm  d. 42 cm 

28. Diagonal-diagonal layang-layang PQRS berpotongan di ititk T. panjang PQ = 

9 cm, QR = 12 cm, maka keliling layang-layang PQRS adalah . . . 

a. 48 cm  c. 40 cm 

b. 42 cm  d. 36 cm 

29. Diketahui sebuah layang-layang PQRS, dengan panjang QS = 6 cm dan PR = 

15 cm. Maka luas daerah PQRS adalah . . . 

a. 15 cm 2   c. 45 cm 2  

b. 30 cm 2   d. 60 cm 2  

30. ABCD adalah layang-layang dengan panjang AB = 13 cm dan CD = 25  cm, 

bila O adalah perpotongan kedua diagonalnya dan panjang OD = 5 cm, maka 

luas layang-layang tersebut adalah . . . 

a. 35 cm 2   c. 85 cm 2  

b. 60 cm 2   d. 90 cm 2  

31. Luas daerah suatu layang-layang adalah 2104 cm . Jika panjang salah satu 
diagonalnya adalah 16 cm, maka panjang diagonal yang lain adalah . . . 
a. 11 cm  c. 13 cm 
b. 12 cm  d. 14 cm 

32. Trapesium merupakan segiempat yang memiliki . . . sisi yang sejajar. 
a. semua  c. tiga 
b. dua  d. empat 

D 

A C 

B 

O
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33. Gambar berikut adalah trapesium sama kaki PQRS.  

Jika panjang PS = 12 cm, PR = 16 cm, SR = 6 

cm, maka QR adalah . . . 

a. 11 cm  c. 13 cm 

b. 12 cm  d. 14 cm 

 

34. Perhatikan trapesium berikut ini.  

Trapezium ABCD adalah trapezium sama 

kaki, AB//CD, besar 065=∠ A  dan 

0130=∠C . Besar B∠  adalah . . . 

a. 035   c. 065  

b. 050   d. 0115  

35. Sebuah trapesium siku-siku ABCD dengan tinggi 4 cm, sedangkan sisi yang 

sejajarnya 3 cm dan 9 cm, maka kelilingnya adalah . . . 

a. 22 cm  c. 15 cm 

b. 18 cm  d. 12 cm 

36. Perhatikan bangun trapezium di samping. 

Jika panjang AB = 10 cm, BC = 13 cm, CD = 20 

cm, dan DA = 13 cm, maka keliling trapesium 

tersebut adalah . . .  

a. 46 cm  c. 36 cm 

b. 56 cm  d. 26 cm 

37. Perhatikan trapesium berikut ini.  

Rumus luas daerah trapezium PQRS di samping 

adalah… 

a. ( ) RTTPST ×+×
2
1  c. STSRPQ ××  

b. RTSP××
2
1   d. 

( ) RTSRPQ ×+×
2
1  

S R 

P Q

S R 

P Q 

P T Q 

RS

A B 

D C 



100 

 

38. Gambar berikut adalah trapesium sama kaki KLMN. 

 Jika panjang KN = LM, panjang KL = 16 cm, 

NM = 6 cm dan NO = 13 cm, maka luas daerah 

trapesium adalah . . .  

a. 12 cm 2   c. 143 cm 2  

b. 22 cm 2   d. 264 cm 2  

 

39. Pada trapesium ABCD,diketahui AB//CD dan AB:CD = 4:3, jika tinggi 

trapesium itu 8 cm dan luas daerahnya 2168cm , maka panjang AB adalah . . . 

a. 18 cm  c. 36 cm 

b. 28 cm  d. 24 cm 

40. Pada trapesium PQRS di bawah ini, panjang QR 

= 32 cm, PS = 12 cm, dan tinggi = 15 cm.   

Maka luas daerah trapesium PQRS adalah . . . 

a. 180 cm 2   c. 330 cm 2  

b. 240 cm 2   d. 480 cm 2 S 

Lampiran 17 
 

HASIL ANALISIS TES UJI COBA
 

No 
soal Validitas 

Taraf 
Kesukaran 

Daya 
Pembeda Reliabilitas Keterangan 

1 Valid Sedang Baik 

R
eliabiel 

Digunakan 
2 Valid Sedang Baik Digunakan 
3 Valid Sedang Cukup Digunakan 
4 Tdk Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
5 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan

6 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan

7 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan

8 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan

9 Valid Sedang Baik Digunakan 
10 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan

11 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan

12 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
13 Valid Sedang Baik Diperbaiki, digunakan 
14 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
15 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
16 Tdk Valid Sedang Jelek Tidak digunakan 
17 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan 

K O L

MN

P S
R

Q R 
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18 Valid Mudah Jelek Tidak digunakan 
19 Tdk Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
20 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
21 Tdk Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
22 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
23 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
24 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
25 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan 
26 Tdk Valid Sukar Cukup Tidak digunakan 
27 Valid Sedang Cukup Digunakan 
28 Valid Sukar Cukup Tidak digunakan 
29 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
30 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
31 Tdk Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
32 Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
33 Valid Sedang Cukup Digunakan 
34 Tdk Valid mudah Cukup Tidak digunakan 
35 Tdk Valid Sedang Jelek Tidak digunakan 
36 Valid Sukar Baik Diperbaiki, digunakan 
37 Valid Sedang Cukup Digunakan 
38 Valid Sedang Cukup  Diperbaiki, digunakan 
39 Tdk Valid Sedang Jelek  Tidak digunakan 
40 Tdk Valid Sedang Jelek  Tidak digunakan 

 
PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL DENGAN PROGRAM 

EXCEL 
 
 

Rumus { }{ }2222 )()(

))((

yyNxxN

yxxyN
rxy

−−

−
=

∑∑∑
∑∑∑  

 
Kriteria : butir soal dikatakan valid jika harga  rxy > rtabel 

Pada α = 5% dengan n = 40 diperoleh rtabel = 0,312 
 

No 
Soal 

rxy Keterangan No 
Soal 

rxy Keterangan 

1 0.532615 Valid 21 0.418886 Valid 
2 0.583087 Valid 22 0.49198 Valid 
3 0.444994 Valid 23 0.259253 Tidak Valid 
4 0.274122 Tidak Valid 24 0.496737 Valid 
5 0.537688 Valid 25 0.501243 Valid 
6 0.526869 Valid 26 0.306593 Tidak Valid 
7 0.434876 Valid 27 0.352561 Valid 

Lampiran 13 
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8 0.479085 Valid 28 0.218535 Tidak Valid 
9 0.595833 Valid 29 0.382471 Valid 

10 0.593661 Valid 30 -0.01095 Tidak Valid 
11 0.381485 Valid 31 0.214004 Tidak Valid 
12 0.170484 Tidak Valid 32 0.361877 Valid 
13 0.56031 Valid 33 0.433846 Valid 
14 0.058821 Tidak Valid 34 0.043455 Tidak Valid 
15 0.426366 Valid 35 0.026556 Tidak Valid 
16 0.2318831 Tidak Valid 36 0.621049 Valid 
17 0.493417 Valid 37 0.476267 Valid 
18 0.704502 Valid 38 0.419274 Valid 
19 0.304739 Tidak Valid 39 0.227671 Tidak Valid 
20 0.459778 Valid 40 0.220279 Tidak Valid 

 
Pada butir soal no.1 rxy > rtabel, maka butir soal no.1 dikatakan valid. Selanjutnya 

untuk butir soal yang lain dihitung denagn cara yang sama dan diperoleh pada 

table diatas. 

Lampiran 14 
 

PERHITUNGAN DAYA BEDA SOAL DENGAN PROGRAM EXCEL 
 
 

Rumus D = BA
B

B

A

A PP
J
B

J
B −=−  

 
Kriteria : D = 0,00 – 0,20 dikategorikan soal jelek 

 D = 0,21 – 0,40 dikategorikan soal cukup 

 D = 0,41 – 0,70 dikategorikan soal baik 

 D = 0,71 – 1,00 dikategorikan soal baik sekali 

 D = negatif, semuanya tidak baik dan lebih baik dibuang   

No Daya Pembeda Keterangan No Daya Pembeda Keterangan 
1 0.421053 Baik 21 0.263158 Cukup 
2 0.421053 Baik 22 0.421053 Baik 
3 0.315789 Cukup 23 0.105263 Jelek 
4 0.157895 Jelek 24 0.315789 Cukup 
5 0.368421 Cukup 25 0.263158 Cukup 
6 0.210526 Cukup 26 0.052632 Jelek 
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7 0.210526 Cukup 27 0.263158 Cukup 
8 0.368421 Cukup 28 0.157895 Jelek 
9 0.421053 Baik 29 0.210526 Cukup 

10 0.263158 Cukup  30 -0.052632 Tidak Baik 
11 0.263158 Cukup 31 0.210526 Cukup 
12 0.052632 Jelek 32 0.263158 Cukup 
13 0.421053 Baik 33 0.368421 Cukup 
14 -0.105263 Jelek  34 -0.105263 Tidak Baik 
15 0.263158 Cukup 35 -0.105263 Tidak Baik 
16 -0.052632 Jelek  36 0.526316 Baik 
17 0.315789 Cukup  37 0.368421 Cukup 
18 0 Jelek 38 0.210526 Cukup 
19 0.157895 Jelek 39 0 Jelek 
20 0.315789 Cukup 40 0 Jelek 

Pada butir soal no.1 diperoleh nilai daya pembeda 0.42105 yang berada pada 

rentang    0,41-0,70 sehingga soal no. 1 termasuk dalam kategori soal yang baik. 

Selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama sehingga 

diperoleh hasil yang tersaji pada tabel di atas. 

 

Lampiran 15 
 
PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN DENGAN PROGRAM EXCEL 

 
Rumus yang digunakan :  

JS
B  P =  

Kriteria : 

P  : 0,00 – 0,30 : soal dikategorikan sukar 

P  : 0,31 – 0,70 : soal dikategorikan sedang 

P  : 0,71 – 1,00 : soal dikategorikan mudah 

 
No Tingkat 

Kesukaran 
Kategori 

Soal 
No Tingkat 

Kesukaran 
Kategori 

Soal 
1 0.7 Sedang  0.625 Sedang 
2 0.65 Sedang  0.65 Sedang 
3 0.6 Sedang  0.25 Sukar 
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4 0.275 Sukar  0.6 Sedang 
5 0.575 Sedang  0.775 Mudah 
6 0.75 Mudah  0.125 Sukar 
7 0.75 Mudah  0.675 Sedang 
8 0.575 Sedang  0.225 Sukar 
9 0.7 Sedang  0.7 Sedang 

10 0.725 Mudah  0.125 Sukar 
11 0.625 Sedang  0.45 Sedang 
12 0.075 Sukar  0.575 Sedang 
13 0.65 Sedang  0.625 Sedang 
14 0.15 Sukar  0.5 Sedang 
15 0.625 Sedang  0.1 Sukar 
16 0.375 Sedang  0.65 Sedang 
17 0.75 Mudah  0.675 Sedang 
18 0.95 Mudah  0.55 Sedang 
19 0.425 Sedang  0.4 Sedang 
20 0.6 Sedang  0.4 Sedang 

Pada butir soal no.1 diperoleh nilai tingkat kesukaran 0,7 yang berada pada 

rentang 0,31–0,70 sehingga soal no. 1 termasuk dalam kategori soal yang sedang. 

Selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama sehingga 

diperoleh hasil yang tersaji pada tabel di atas. 

Lampiran 16 
 

PERHITUNGAN REABILITAS DENGAN PROGRAM EXCEL 
 

 

Rumus r 11  = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
∑
2

2

1 S
pqS

n
n

        

Kriteria soal tes  reliabel jika harga nilai Alpha (r11) > rtabel 

Pada α = 5% dengan n = 40 diperoleh rtabel = 0,312 

Berdasarkan perhitungan melalui excel diperoleh nilai Alpha (r11) = 0.6105 > 

rtabel= 0,312, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen reliabel. 
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Lampiran 17 

HASIL ANALISIS TES UJI COBA
 

No 
soal Validitas 

Taraf 
Kesukaran 

Daya 
Pembeda Reliabilitas Keterangan 

1 Valid Sedang Baik 
R

eliabiel 
Digunakan 

2 Valid Sedang Baik Digunakan 
3 Valid Sedang Cukup Digunakan 
4 Tdk Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
5 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan

6 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan

7 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan

8 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan

9 Valid Sedang Baik Digunakan 
10 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan

11 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan

12 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
13 Valid Sedang Baik Diperbaiki, digunakan 
14 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
15 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
16 Tdk Valid Sedang Jelek Tidak digunakan 
17 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan 
18 Valid Mudah Jelek Tidak digunakan 
19 Tdk Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
20 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
21 Tdk Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
22 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
23 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
24 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
25 Valid Mudah Cukup Diperbaiki, digunakan 
26 Tdk Valid Sukar Cukup Tidak digunakan 
27 Valid Sedang Cukup Digunakan 
28 Valid Sukar Cukup Tidak digunakan 
29 Valid Sedang Cukup Diperbaiki, digunakan 
30 Tdk Valid Sukar Jelek Tidak digunakan 
31 Tdk Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
32 Valid Sedang Cukup Tidak digunakan 
33 Valid Sedang Cukup Digunakan 
34 Tdk Valid mudah Cukup Tidak digunakan 
35 Tdk Valid Sedang Jelek Tidak digunakan 
36 Valid Sukar Baik Diperbaiki, digunakan 
37 Valid Sedang Cukup Digunakan 
38 Valid Sedang Cukup  Diperbaiki, digunakan 
39 Tdk Valid Sedang Jelek  Tidak digunakan 
40 Tdk Valid Sedang Jelek  Tidak digunakan 
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Lampiran 18 

SOAL TES 
Bidang Studi   : Matematika 
Kelas / Semester   : VIII / 2 
Sub Pokok Bahasan   : Lingkaran 
Waktu    : 2 X 40 menit 
 

PETUNJUK PENGERJAAN SOAL 
(6) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

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

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

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

(9) Jika ada jawaban yang anda anggap salah dan ingin memperbaiki maka 

coretlah jawaban yang salah tersebut dengan dua garis lurus mendatar, 

kemudian berilah tanda silang pada jawaban yang anda anggap betul 

Contoh: 
Jawaban salah   a b c d 
Jawaban betul  a b c d 

(10) Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali 

 
41. Jajargenjang terbentuk dari sebuah . . . . . dan bayangannya pada setengah 

putaran berpusat ditengah  salah satu sisinya. 

a. segitiga  c. segilima 

b. segiempat  d. segienam 

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

adalah . . . 

a. semua sisinya sama panjang 

b. sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

c. jumlah sudut yang berdekatan adalah 180
0

 

d. mempunyai dua diagonal yang saling membagi dua sama panjang 

43.   Pada jajargenjang ABCD di samping, 
058=∠CDA . Besar   CBA∠ adalah 

. . . 

a. 032   c. 090   

A B

D C 
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b. 058   d. 0132  

 

 

44. Pada jajargenjang ABCD, AB = 7 cm, BC = 5 cm dan 0120=∠ ABC , maka 

panjang AD dan besar BAD∠ adalah . . . 

a. 5 cm dan 060   c. 7 cm dan 060  

b. 5 cm dan 0120   d. 7 cm dan 0120  

45. Sebuah jajargenjang PQRS yang diagonal-diagonalnya berpotongan di Q. 

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

a. 5 cm  c. 7 cm 

b. 6 cm  d. 8 cm 

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

jajargenjang PQRS adalah . . . 

a. 46 cm  c. 80 cm 

b. 56 cm  d. 40 cm 

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

= 7 cm, maka panjang AB adalah . . . 

a. 11 cm  c. 13 cm 

b. 12 cm  d. 14 cm 

48. Luas daerah jajargenjang ABCD di bawah ini adalah . . . 

a. DEAB ××
2
1   c. DEAB×  

b. DEAE ××
2
1   d. EBAE ×  

 

49. Gambar berikut adalah jajargenjang PQRS.  

Jika panjang PQ = 8 cm, QR = 6 cm, dan ST = 5 cm. 

Luas daerah jajargenjang di samping adalah . . . 

a. 15 cm 2   c. 30 cm 2  

b. 20 cm 2   d. 40 cm 2  

A B

D C E 

S R

P Q T 
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50. Belah ketupat dibentuk dari dua buah segitiga . . . yang kongruen dan alasnya 

berimpit. 

a. sama sisi  c. siku-siku 

b. sama kaki  d. sembarang 

 

51. Perhatikan belah ketupat berikut ini. 

ABCD adalah belah ketupat dengan panjang 

diagonal AC = 20 cm, dan diagonal BD = 16 cm, 

maka panjang OA adalah . . . 

a. 10 cm b. 8 cm 

b. 20 cm d. 16 cm 

 

52. Perhatikan belah ketupat KLMN di samping. KL = 5 cm dan KM = 8 cm. 

Maka panjang NL adalah . . . 

a. 12 cm  c. 8 cm 

b. 10 cm  d. 6 cm 

 

 

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

ketupat tersebut adalah . . . 

a. 24 cm  c. 12 cm 

b. 25 cm  d. 6 cm 

54. Luas belah ketupat ABCD 80 2cm , dan panjang salah satu diagonalnya adalah 

10 cm. panjang diagonal yang lainnya adalah . . . 

a. 8 cm  c. 30 cm 

b. 16 cm  d. 32 cm 

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

maka luasnya adalah . . . 

a. 60 cm 2   c. 180 cm 2  

b. 120 cm 2   d. 240 cm 2  

 

 

D 

B 

A C 

 

 

O 

 

 

L 

N 

K M 

 

 

O 
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56. Layang-layang dibentuk dari gabungan dua buah segitiga . . . yang 

mempunyai alas yang sama panjang dan berimpit. 

a. sama sisi  c. siku-siku 

b. sama kaki  d. sembarang 

 

 

 

57. Perhatikan layang-layang berikut ini.  

Pada layang-layang ABCD di samping panjang AC = 

21 cm, BD = 20 cm, panjang OD adalah . . . 

a. 10 cm  c. 21 cm 

b. 20 cm  d. 24 cm 

 

58. Perhatikan layang-layang berikut ini.  

Pada layang-layang KLMN di samping, besar 
0108=∠KLM  dan 023=∠KMN , maka besar KNM∠  

adalah . . . 

a. 098   c. 0112  

b. 026   d. 0180  

 

59. Diketahui sebuah layang-layang ABCD, dengan panjang AB = 6 cm dan AD 

= 15 cm, maka keliling layang-layang ABCD adalah . . . 

a. 36 cm  c. 40 cm 

b. 38 cm  d. 42 cm 

60. Diketahui sebuah layang-layang PQRS, dengan panjang QS = 6 cm dan PR = 

15 cm. Maka luas daerah PQRS adalah . . . 

a. 15 cm 2   c. 45 cm 2  

b. 30 cm 2   d. 60 cm 2  

61. Trapesium merupakan segiempat yang memiliki . . . sisi yang sejajar. 

a. semua  c. tiga 

A 

D B 

C 

O

K 

L N 

M 

O
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b. dua  d. empat 

62. Gambar berikut adalah trapesium sama kaki PQRS.  

Jika panjang PS = 12 cm, PR = 16 cm, SR = 6 

cm, maka QR adalah . . . 

a. 11 cm  c. 13 cm 

b. 12 cm  d. 14 cm 

 

 

63. Perhatikan bangun trapezium di samping. 

Jika panjang AB = 10 cm, BC = 13 cm, CD = 20 

cm, dan DA = 13 cm, maka keliling trapesium 

tersebut adalah . . .  

a. 46 cm  c. 36 cm 

b. 56 cm  d. 26 cm 

c.  

64. Perhatikan trapesium berikut ini.  

Rumus luas daerah trapezium PQRS di samping 

adalah… 

a. ( ) RTTPST ×+×
2
1  c. STSRPQ ××  

b. RTSP××
2
1   d. 

( ) RTSRPQ ×+×
2
1  

 

65. Gambar berikut adalah trapesium sama kaki KLMN. 

 Jika panjang KN = LM, panjang KL = 16 cm, 

NM = 6 cm dan NO = 13 cm, maka luas daerah 

trapesium adalah . . .  

a. 12 cm 2   c. 143 cm 2  

b. 22 cm 2   d. 264 cm 2  

S R 

P Q

P T Q 

RS

K O L

MN

A B 

D C 



111 

 

Lampiran 19 

DATA AWAL 

HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

(data diperoleh dari hasil tes semester gasal tahun ajaran 2008/2009) 

No KELAS 
KONTROL (VII A) EKSPERIMEN (VII C) 

1 53 82 
2 78 69 
3 65 53 
4 54 68 
5 73 40 
6 66 54 
7 88 35 
8 61 60 
9 64 60 

10 62 94 
11 64 69 
12 69 95 
13 72 68 
14 61 60 
15 69 72 
16 71 50 
17 69 69 
18 61 85 
19 70 68 
20 55 73 
21 45 62 
22 55 73 
23 69 73 
24 75 60 
25 70 60 
26 71 61 
27 88 46 
28 75 56 
29 70 60 
30 45 89 
31 80 68 
32 78 52 
33 63 73 
34 63 50 
35 55 100 
36 53 45 
37 49 60 
38 51 88 
39 88 68 
40 55 60 
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Lampiran 20 
 

Uji Normalitas Data Hasil Belajar Awal Kelas Eksperimen 
 
 
Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
   N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Hasil_belajar 40 65.7000 14.86210 35.00 100.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   Hasil_belajar 
N 40

Normal Parameters(a,b) 
Mean 65.7000
Std. Deviation 14.86210

Most Extreme 
Differences 

Absolute .137
Positive .137
Negative -.101

Kolmogorov-Smirnov Z .864
Asymp. Sig. (2-tailed) .444

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas Asymp Sig.(2-tailed). = 0.444 > 

0.05. Artinya H0 diterima sehingga data berdistribusi normal.  
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Lampiran 21 
 

Uji Normalitas Data Hasil Belajar Awal Kelas Kontrol 
 
 
Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
   N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
hasil_belajar 40 65.5750 11.08218 45.00 88.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   hasil_belajar 
N 40

Normal Parameters(a,b) 
Mean 65.5750
Std. Deviation 11.08218

Most Extreme 
Differences 

Absolute .105
Positive .105
Negative -.096

Kolmogorov-Smirnov Z .664
Asymp. Sig. (2-tailed) .770

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas Asymp Sig.(2-tailed). = 0.770 > 

0.05. Artinya H0 diterima sehingga data berdistribusi normal.  
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Lampiran 26 
Uji Normalitas Data Hasil Belajar Akhir Kelas Eksperimen 

 
 
Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
   N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Hasil_belajar 40 78.4000 10.59463 60.00 100.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   Hasil_belajar 
N 40

Normal Parameters(a,b) 
Mean 78.4000
Std. Deviation 10.59463

Most Extreme 
Differences 

Absolute .151
Positive .124
Negative -.151

Kolmogorov-Smirnov Z .958
Asymp. Sig. (2-tailed) .318

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas Asymp Sig.(2-tailed). = 0.318 > 

0.05. Artinya H0 diterima sehingga data berdistribusi normal.  
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Lampiran 22 
Uji Normalitas Data Awal 

 
 
Hipotesis : 
H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 

Uji Statistik : 
Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0.05. 
 
Kriteria: 
Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05 
 
NPar Tests 
  
Descriptive Statistics 
   N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Hasil_belajar 80 65.6375 13.02601 35.00 100.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Hasil_belajar 
N 80

Normal Parameters(a,b) 
Mean 65.6375
Std. Deviation 13.02601

Most Extreme 
Differences 

Absolute .098
Positive .098
Negative -.070

Kolmogorov-Smirnov Z .881
Asymp. Sig. (2-tailed) .420

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas Asymp Sig.(2-tailed) = 0.420 > 

0.05. Artinya H0 diterima sehingga data berdistribusi normal. 
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Lampiran 23 
Uji Homogenitas Data Awal 

 
 

Hipotesis : 
Ho: varians homogen 
Ha: varians tidak homogen 
 
Uji Statistik : 
Uji Independent Sample T Test dengan taraf nyata 0.05. 
 
Kriteria: 
Ho diterima jika nilai Sig lebih dari 0.05 
 
T-Test 
Group Statistics 
 

  Kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Hasil_belajar Eksperimen 40 65.7000 14.86210 2.34990 

Kontrol 40 65.5750 11.08218 1.75225 
 
 
Independent Samples Test 

  
 
 
Dari tabel diperoleh harga Fhitung = 2.166 dengan signifikansi 0.145 > 0.05. 

Artinya Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan kedua kelompok homogen atau 

mempunyai varians yang sama. 

  

  
  

  
  
  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

Mean 
Differen

ce 
 

Std. 
Error 

Differen
ce 
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil_b
elajar 

Equal 
variances 
assumed 

2.166 .145 .043 78 .966 .12500 2.93128 -5.71074 5.96074

  Equal 
variances 
not 
assumed 

   .043 72.128 .966 .12500 2.93128 -5.71823 5.96823
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Lampiran 24 
Uji Kesamaan Rata-rata Data Awal 

 
 
Hipotesis : 
Ho: 21 μμ =  (rata- rata hasil belajar data awal kelompok eksperimen sama dengan 

kelompok kontrol) 

Ha: 21 μμ ≠  (rata-rata hasil belajar data awal kelompok eksperimen tidak sama 

dengan kelompok kontrol) 

Uji Statistik : 
Uji Independent Sample T Test dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 
Karena telah diketahui varians homogen, maka dipilih Equal variances assumed. 

Ho diterima jika nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

T-Test 
Group Statistics 

  Kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
Hasil_belajar Eksperimen 40 65.7000 14.86210 2.34990 

Kontrol 40 65.5750 11.08218 1.75225 
 
Independent Samples Test 
 Independent Samples Test 
 

  
  

  
  
  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. 
  

t 
  

df 
  

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
      Lower Upper 

Hasil_
belaja
r 

Equal 
variances 
assumed 

2.166 .145 .043 78 .966 .12500 2.93128 -5.71074 5.96074

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    .043 72.128 .966 .12500 2.93128 -5.71823 5.96823

 
Oleh karena varians sama, maka dipilih Equal variances assumed, harga t (sig 2- 

tailed) = 0.966 > 0.05, sehingga Ho diterima, artinya rata-rata hasil belajar data 

awal kelompok eksperimen sama dengan kelompok kontrol. 
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Lampiran 25 

DATA AKHIR 

HASIL BELAJAR KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

No KELAS 
KONTROL (VII A) EKSPERIMEN (VII C) 

1 92 84 
2 84 84 
3 52 72 
4 76 84 
5 84 92 
6 64 76 
7 72 92 
8 64 64 
9 56 76 

10 92 68 
11 48 84 
12 68 72 
13 76 92 
14 72 80 
15 76 64 
16 64 80 
17 92 76 
18 60 72 
19 72 92 
20 64 84 
21 64 72 
22 56 84 
23 92 76 
24 72 80 
25 48 84 
26 72 60 
27 52 96 
28 76 84 
29 64 68 
30 52 68 
31 76 96 
32 84 84 
33 92 68 
34 56 84 
35 88 100 
36 56 60 
37 52 60 
38 84 72 
39 72 84 
40 76 68 
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Lampiran 26 
 

Uji Normalitas Data Hasil Belajar Akhir Kelas Eksperimen 
 
 
Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
   N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Hasil_belajar 40 78.4000 10.59463 60.00 100.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   Hasil_belajar 
N 40

Normal Parameters(a,b) 
Mean 78.4000
Std. Deviation 10.59463

Most Extreme 
Differences 

Absolute .151
Positive .124
Negative -.151

Kolmogorov-Smirnov Z .958
Asymp. Sig. (2-tailed) .318

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas Asymp Sig.(2-tailed). = 0.318 > 

0.05. Artinya H0 diterima sehingga data berdistribusi normal.  
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Lampiran 27 
 

Uji Normalitas Data Hasil Belajar Akhir Kelas Kontrol 
 
 
Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Hasil_belajar 40 70.3000 13.52339 48.00 92.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   Hasil_belajar 
N 40

Normal Parameters(a,b) 
Mean 70.3000
Std. Deviation 13.52339

Most Extreme 
Differences 

Absolute .105
Positive .105
Negative -.100

Kolmogorov-Smirnov Z .663
Asymp. Sig. (2-tailed) .771

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas Asymp Sig.(2-tailed). = 0.771> 

0.05. Artinya H0 diterima sehingga data berdistribusi normal.  
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Lampiran 28 
Uji Normalitas Data Hasil Belajar 

 
 
Hipotesis : 

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Uji Statistik : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 
   N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
hasil_belajar 80 74.3500 12.73995 48.00 100.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  hasil_belajar 
N 80

Normal Parameters(a,b) 
Mean 74.3500
Std. Deviation 12.73995

Most Extreme 
Differences 

Absolute .126
Positive .067
Negative -.126

Kolmogorov-Smirnov Z 1.124
Asymp. Sig. (2-tailed) .160

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas hasil tes yang 

dapat dilihat pada tabel di atas. Pada tabel di atas Asymp Sig.(2-tailed). = 0.160 > 

0.05. Artinya H0 diterima sehingga data berdistribusi normal.  
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Lampiran 29 
Uji Homogenitas Data Hasil Belajar 

 
 

Hipotesis : 
Ho: varians homogen 
Ha: varians tidak homogen 
 
Uji Statistik : 
Uji Independent Sample T Test dengan taraf nyata 0.05. 
 
Kriteria: 
Ho diterima jika nilai Sig lebih dari 0.05 
 
T-Test 
 
Group Statistics 

  kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
hasil_belajar eksperimen 40 78.4000 10.59463 1.67516 

kontrol 40 70.3000 13.52339 2.13824 
 
Independent Samples Test 
 

  
  
  

  
  
  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. 
(2-

tailed) 
 

Mean 
Differen

ce 
 

Std. 
Error 

Differen
ce 
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
hasil_bel
ajar 

Equal 
variances 
assumed 

2.721 .103 2.982 78 .004 8.10000 2.71629 2.69229 13.50771

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.982 73.774 .004 8.10000 2.71629 2.68741 13.51259

 
 
  
Dari tabel diperoleh harga Fhitung = 2.721 dengan signifikansi 0.103 > 0.05. 

Artinya Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan kedua kelompok homogen atau 

mempunyai varians yang sama. 
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Lampiran 30 
Uji Beda Dua Rata-Rata 

 
Hipotesis : 
Ho:  (rata- rata hasil belajar matematika siswa menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS kurang dari atau sama dengan rata- 

rata hasil belajar siswa menggunakan pembelajara konvensional 

dengan metode ekspositori). 

Ha:  (rata- rata hasil belajar matematika siswa menggunakan model 

pembelajaran STAD dengan metode penemuan terbimbing 

berbantuan alat peraga dan LKS lebih baik dari rata- rata hasil 

belajar siswa menggunakan pembelajara konvensional dengan 

metode ekspositori). 

Uji Statistik : 
Uji Independent Sample T Test dengan taraf nyata 0.05. 

Kriteria: 
Karena telah diketahui varians homogen, maka dipilih Equal variances assumed. 

Ho diterima jika nilai Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05. 

 

T-Test 
Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
hasil_belajar eksperimen 40 78.4000 10.59463 1.67516 

kontrol 40 70.3000 13.52339 2.13824 

 
Independent Samples Test 

 
  
  

  
  
  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F 
 

Sig. 
 

t 
 

df 
 

Sig. (2-
tailed) 

 

Mean 
Difference 

 

Std. 
Error 

Differenc
e 
 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
hasil_bel
ajar 

Equal 
variances 
assumed 

2.721 .103 2.982 78 .004 8.10000 2.71629 2.69229 13.50771

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.982 73.774 .004 8.10000 2.71629 2.68741 13.51259

21 μμ ≤

21 μμ >
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Oleh karena varians sama, maka dipilih Equal variances assumed, harga t (sig 2- 

tailed) = 0.004 < 0.05, sehingga Ho ditolak, artinya rata- rata hasil belajar 

matematika siswa menggunakan model pembelajaran STAD dengan metode 

penemuan terbimbing berbantuan alat peraga dan LKS lebih baik dari rata- rata 

hasil belajar siswa menggunakan pembelajara konvensional dengan metode 

ekspositori. 
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Lampiran 31 
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar  

 
Analisis Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

No KELAS EKSPERIMEN (VII C) KELAS KONTROL (VII A) 
HASIL TES  KETERANGAN HASIL TES  KETERANGAN 

1 84 Tuntas 92 Tuntas 
2 84 Tuntas 84 Tuntas 
3 72 Tuntas 52 Tidak Tuntas 
4 84 Tuntas 76 Tuntas 
5 92 Tuntas 84 Tuntas 
6 76 Tuntas 64 Tidak Tuntas 
7 92 Tuntas 72 Tuntas 
8 64 Tidak Tuntas 64 Tidak Tuntas 
9 76 Tuntas 56 Tidak Tuntas 

10 68 Tuntas 92 Tuntas 
11 84 Tuntas 48 Tidak Tuntas 
12 72 Tuntas 68 Tuntas 
13 92 Tuntas 76 Tuntas 
14 80 Tuntas 72 Tuntas 
15 64 Tidak Tuntas 76 Tuntas 
16 80 Tuntas 64 Tidak Tuntas 
17 76 Tuntas 92 Tuntas 
18 72 Tuntas 60 Tidak Tuntas 
19 92 Tuntas 72 Tuntas 
20 84 Tuntas 64 Tidak Tuntas 
21 72 Tuntas 64 Tidak Tuntas 
22 84 Tuntas 56 Tidak Tuntas 
23 76 Tuntas 92 Tuntas 
24 80 Tuntas 72 Tuntas 
25 84 Tuntas 48 Tidak Tuntas 
26 60 Tidak Tuntas 72 Tuntas 
27 96 Tuntas 52 Tidak Tuntas 
28 84 Tuntas 76 Tuntas 
29 68 Tuntas 64 Tidak Tuntas 
30 68 Tuntas 52 Tidak Tuntas 
31 96 Tuntas 76 Tuntas 
32 84 Tuntas 84 Tuntas 
33 68 Tuntas 92 Tuntas 
34 84 Tuntas 56 Tidak Tuntas 
35 100 Tuntas 88 Tuntas 
36 60 Tidak Tuntas 56 Tidak Tuntas 
37 60 Tidak Tuntas 52 Tidak Tuntas 
38 72 Tuntas 84 Tuntas 
39 84 Tuntas 72 Tuntas 
40 68 Tuntas 76 Tuntas 
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Dari tabel diatas diperoleh prosentase ketuntasan hasil tes kelas yang diajar 

menggunakan model pembelajaran Student Teams Achievement Division 

(STAD) dengan metode penemuan terbimbing berbantuan alat peraga materi 

keliling dan luas segiempat diatas sebanyak 35 dari 40 (87,5%) dan prosentase 

ketuntasan hasil tes kelas yang diajar menggunakan pembelajaran eksposotori 

sebanyak 23 dari 40 (57,5%). Ini dapat disimpulkan bahwa prosentase jumlah 

siswa yang tuntas dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

STAD dengan metode penemuan terbimbing lebih tinggi dari pada 

pembelajaran dengan metode ekspositori.  
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