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BABIV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu preliminary yang 

terdiri dari tahap analisis dan tahap pendesainan dan formative study yang 

meliputi self evaluation, prototyping, dan field test. Sekolah yang dijadikan 

tempat ujicoba adalah SMPN 1 Tumijajar dengan subyek penelitiannya adalah 

siswa kelas VIII.D yang berjumlah 31 orang siswa, sedangkan kurikulum yang 

digunakan adalah kurikulum KTSP. 

Pokok bahasan yang dikembangkan adalah bangun ruang sisi datar dengan 

standar kompetensi "Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya", dan kompetensi dasar 

"Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas", 

sedangkan sub pokok bahasan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

"jaring - jaring, luas permukaan, serta volume kubus dan balok". Waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 6 jam pelajaran yang dibagi menjadi 3 kali 

tatap muka, masing-masing tatap muka terdiri dari 2 jam pelajaran. Indikator yang 

akan dicapai berdasarkan SK dan KD adalah: 

I. Siswa dapat mengidentifikasi unsur - unsur kubus dan balok serta mengetahui 

jaring-jaring kubus dan balok. 

2. Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok serta dapat 

menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok. 

3. Siswa dapat menurunkan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



63 

4. Siswa dapat menggunakan rumus luas pennukaan kubus dan balok untuk 

menyelesaikan soal. 

5. Siswa dapat menurunkan rumus volume kubus dan balok. 

6. Siswa dapat menggunakan rumus volume kubus dan balok untuk 

menyelesaikan soal. 

Untuk mencapai indikator tersebut dipedukan b&han ajar yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Dalam penelitian ini, bahan ajar yang 

dikembangkan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS yang dirancang sebanyak 

2 buah LKS. Dalam upaya mencapai 1, 3, dan 5, siswa melakukan aktivitas 1 

sampai aktivitas 4 pada setiap LKSnya. Aktivitas-aktivitas tersebut sudah 

dilengkapi dengan langkah-langkah dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat 

menuntun siswa untuk bekerja dalam kelompoknya. Hasil kerja setiap kelompok 

dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Sedangkan untuk mencapai 

indikator 2, 4, dan 6, siswa mengerjakan soal-soal pada LKS secara mandiri. Soal

soal yang diberikan memungkinkan siswa untuk membangun strategi sendiri 

untuk menyelesaikan soal. 

Selanjutnya, prototipe pertama masuk pada tahap expert reviews (validasi 

pakar dan guru). Proses validasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dari 

bahan ajar meliputi isi, konstruk, dan bahasa. Pada tanggal 26 April 2014 

dilakukan validasi prototipe pertama oleh pakar 1 Dosen Pendidikan Matematika 

Universitas Lampung, dan pada tanggal 27 April 2014 proses validasi dilakukan 

oleh pakar 2 Dosen Pendidikan Matematika lAIN Bandar Lampung. Proses 

validasi untuk prototipe yang pertama dilanjutkan oleh guru Matematika SMPN 1 

Tumijajar yaitu guru 1 dan guru 2 pada tanggal 28 April 2014. Setelah dilakukan 
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proses validasi, dilanjutkan dengan uji coba prototipe pertama (one to one) yang 

dilakukan pada tanggal 29 dan 30 April 2014 terhadap 5 orang siswa yang bukan 

subyek penelitian. Dari hasil proses validasi dan uji coba prototipe pertama 

menghasilkan saran-saran untuk merevisi bahan ajar menjadi prototipe kedua 

(terhmpir). 

Proses validasi prototipe kedua dilakukan pada tanggal 1 Mei 20 14 oleh 

guru 1 dan guru 2 sebagai guru matematika kelas VIII SMPN 1 Tumijajar. Pada 

tanggal 2 Mei 2014 dilanjutkan proses validasi oleh pakar 2 Dosen Pendidikan 

Matematika lAIN Bandar Lampung, dan pada tanggal 3 Mei 2014 proses validasi 

dilakukan oleh pakar 1 Dosen Pendidikan Matematika Universitas Lampung. 

Setelah dilakukan proses validasi, dilanjutkan dengan uji coba prototipe kedua 

(small group) yang dibkukan pada tanggal 5 dan 6 Mei 2014 terhadap 10 orang 

siswa yang bukan subyek penelitian. Dari basil proses validasi dan uji coba 

prototipe kedua tersebut menghasilkan saran-saran untuk merevisi bahan ajar 

menjadi prototipe ketiga (terlampir). 

Prototipe ketiga kemudian divalidasi kembali pada tanggal 7 Mei 2014 oleh 

guru 1 dan guru 2 sebagai guru matematika kelas VIII SMPN 1 Tumijajar. Pada 

tanggal 8 Mei 2014 prototipe ketiga divalidasi oleh oleh pakar 2 Dosen 

Pendidikan Matematika lAIN Bandar Lampung, dan pada tanggal 9 Mei 2014 

proses validasi dilakukan oleh pakar 1 Dosen Pendidikan Matematika Universitas 

Lampung. Prototipe ketiga selanjutnya diujicobakan pada 31 orang siswa kelas 

VIII. D SMPN 1 Tumijajar yang merupakan subyek penelitian pada tahap field 

test. Uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014, 12 Mei 2014, dan 15 

Mei 2014. 
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Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2014. Pada 

pertemuan pertama, indikator yang akan dicapai adalah siswa dapat siswa dapat 

mengidentifikasi unsur - unsur kubus dan balok serta dapat menggambarkan 

jaring-jaring kubus dan balok. Selain itu, siswa dapat menurunkan rumus luas 

permuka.En kubus dan balok dan menggunab.n rumus luas permukaan kubus dan 

balok untuk menyelesaikan soal. Untuk mencapai indikator tersetut, siswa secara 

berkelompok melakukan aktivitas 1 sampai aktivitas 4 sesuai dengan langkah

langkah pacta LKS serta menggunakan kotak berbentuk kubus dan balok yang 

mudah ditemukan di lingkungan siswa. Kemudian masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusinya. Di akhtr pertemuan, peneliti memberikan soal 

tes untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran 

menggunakan prototipe ketiga secara mandiri. 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari senin tanggal 12 Mei 2014. Pada 

pertemuan kedua, indikator yang ingin dicapai adalah siswa dapat menurunkan 

rumus volume kubus dan balok dan menggunakan rumus volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan soal. Untuk mencapai indikator tersebut, siswa mengerjakan 

soal-soallatihan pada LKS. Siswa juga menggunakan kotak berbentuk kubus dan 

balok untuk menyelesaikan soal. Di akhir pertemuan peneliti memberikan soal tes 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan proses pembelajaran 

menggunakan prototipe ketiga secara mandiri. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014. Pada 

pertemuan ketiga ini, peneliti memberikan soal tes evaluasi sebanyak 4 soal. Tes 

dilakukan untuk mengetahui efek potensial dari bahan ajar yang dikembangkan 

terhadap hasil belajar siswa selama belajar dengan menggunakan pendekatan 
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realistik. Tes ini diberikan kepada 31 orang siswa kelas VIII.D SMPN 1 

Tumijajar yang terdiri dari 17 orang perempuan 15 orang laki-laki sebagai subyek 

penelitian. 

B. Basil Penelitian 

1. Deskripsi Pengembangan Bahan Ajar dan Proses Validasi Expert (Ahli) 

Secara garis besar, ada 2 tahapan utama yang dilakukan dalam 

pengembangan bahan ajar, yaitu tahap preliminary dan tahap formative study. 

Kedua tahapan secara deskriptif dipaparkan sebagai berikut. 

a. Preliminary 

Tahapan preliminary terdiri dari 2 tahapan utama yaitu tahapan persiapan 

dan tahapan pendesainan awal produk yang akan dikembangkan. Tahapan 

persiapan awal secara dapat dilihat pada diagram berikut. 

Analisis rata-rata usia 
siswa kelas VI fJ.D 

• Tahapan ~ersiapan Awal 

. 
nalisis pokok bahasan 

yang akan 
dikemtlangkan . 

Gambar 4.1 
Tahapan Persiapan Awal 

Analisis buku paket · 
yang digunakan gum 

Pada tahap pers1apan awal dilakukan analisis siswa, analisis kurikulum 

matematika untuk tingkat SMP kelas VIII pada pokok bahasan bangun ruang sisi 

datar khususnya kubus dan balok, dan analisis buku-buku paket berdasarkan 

kurikulum KTSP. Adapun hasil analisisnya adalah sebagai berikut: 
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1) Hasil analisis siswa kelas VIII.D SMPN 1 Tumijajar rata-rata memasuki usia 

13-15 tahun. Pada usia ini, siswa cenderung untuk mencoba segala hal yang 

belum diketahuinya bersumber dari lingkungan sekitamya. Proses 

pembelajaran menggunakan pendekatan matematika realistik sesuai dengan 

karakteristik siswa karena menyajikan masalah kontekstual dan menggunakan 

model pembelajaran yang dapat ditemukan di lingkungan siswa. 

2) Hasil analisis pokok bahasan bangun ruang sisi datar berdasarkan kurikulum 

KTSP telah diajarkan mulai dari Sekolah Dasar (SD). S~dangkan materi kubus 

dan balok diperdalam lagi mengenai sifat-sifat, jaring-jaring, luas permukaan, 

dan volume di kelas VIII. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar siswa 

sudah dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan sederhana pada saat 

diwawancarai mengenai bangun datar yang pemah mereka jumpai ketika di 

SD berupa persegi dan persegi panjang yang merupakan unsur utama 

penyusun kubus dan balok. 

3) Hasil analisis pokok bahasan bangun ruang si'li datar pada buku-buku teks 

yang beredar kurang realistik dan kurang melibatkan siswa untuk berpikir 

sehingga masih perlu dilakukan revisi. 

Dari hasil analisis tersebut, dilakukan pendesainan bahan ajar pada pokok 

bahasan bangun ruang sisi datar khususnya luas permukaan kubus dan balok 

untuk tingkat SMP kelas VIII yang mengacu pada tiga prinsip dan lima 

karakteristik PMR. Desain awal yang dibuat awalnya terdiri dari 3 buah LKS. 

LKS pertama memuat indikator tentang unsur dan jaring - jaring kubus dan balok. 

LKS kedua memuat indikator menurunkan rumus luas permukan kllbus dan balok 

serta menggunakan rumus tersebut dalam menyelesaikan soal - soal yang 
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berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok. LKS ketiga memuat indikator 

menurunkan rumus volume kubus dan balok serta menggunakan rumus tersebut 

dalam menyelesaikan soal - soal yang berkaitan dengan menentukan volume 

kubus dan balok. Akan tetapi, pada proses penelitian LKS tersebut dirampingkan 

menjadi dua buah LKS saja dengan tidak menghilangkan substansi semua 

indikator yang hendak dicapai. 

b. Formative Study 

1) Self Evaluation 

Pada tahapan ini guru melakukan penilaian oleh diri sendiri terhadap desain 

pertama pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok 

berdasarkan tiga prinsip dan lima karak'ieristik PMR Desain bahan ajar yang 

dihasilkan pada tahap ini adalah prototipe dalam bentuk LKS dengan 

menggunakan pendekatan PMR sebanyak 3 buah LKS, RPP sebanyak 3 kali 

pertemuan, soal tes individu untuk mengukur efektivitas penerapan bahan ajar 

terhadap hasil belajar siswa. Desain awal tersebut dikonsultasikan secara intensif 

kepada pembimbing. Saran dari pembimbing digunakan untuk memperbaiki 

desain bahan ajar sebelum divalidasi oleh expert (ahli). Saran dari pembimbing 

berupa perbaikan kalimat pada LKS agar menggunakan kalimat baku dengan 

berpedornan pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) yang baik dan benar. 

Selain prototipe berupa LKS, RPP, dan soal tes pada tahap ini dihasilkan 

instrumen pendahuluan berupa angket untuk disebarkan kepada siswa kelas IX 

dengan tujuan untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa 

selama mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Wawancara juga dilakukan 

kepada guru matematika yang mengajar di kelas VIII untuk mengetahui materi 
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apa saja yang sulit diterima oleh siswa ketika pembelajaran dilaksanakan. Dari 

hasil angket dan wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa salah satu 

kesulitan yang dialami dalam mempelajari materi bangun ruang sisi datar adalah 

kemampuan daya tilik ruang dan kemampuan aljabar siswa yang masih sangat 

lemah. 

2) Prototyping 

Setelah melalui tahap self evaluation, tahapan selanjutnya yang dilakukan 

adalah tahapan prototyping yang meliputi tahap expert reviews, one to one, dan 

small group. 

a) Expert Reviews 

Sebelum diujicobakan, desain ini divalidasi terlebih dahulu oleh pakar 

melalui tahapan expert reviews untuk selanjutnya diujicobakan kepada 5 orang 

siswa. Pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan PMR ini 

dibantu oleh dua orang dosen yang dalam hal ini disebut pakar 1 dan pakar 2, dan 

juga dibantu oleh dua orang guru Matematika kelas VIII yang dalam hal ini 

disebut sebagai guru 1 dan guru 2. Adapun nama keempat expert (ahli) tersebut 

adalah seperti pada Tabel 4.1. 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Profesi 

Dosen Pendidikan 

Tabel4.1 
Nama-nama expert (ahli) 

Matematika FKIP Unila lulusan S3 
Pendidikan Matematika bergelar Doktor 

Dosen Pendidikan Matematika lAIN Bandar Lampung 
lulusan S3 Pendidikan Matematika bergelar Doktor 

Guru Matematika kelas VIII SMPN 1 Tumijajar lulusan Sl 
Pendidikan Matematika bergelar Sarjana Pendidikan 

Guru Matematika kelas VIII SMPN 1 Tumijajar lulusan S 1 
Pendidikan Matematika bergelar Sarjana Pendidikan 

Keterangan 

Pakar 1 

Pakar 2 

Guru 1 

Guru 2 
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Saran - saran yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki setiap prototipe 

yang ada. Selanjutnya, setelah direvisi, prototipe- prototipe tersebut diujicobakan 

sesuai prosedur yang ada. Proses validasi yang dilakukan oleh peneliti yang 

berisikan saran - saran dari para pakar selanjutnya dihimpun dan didokumenkan. 

Saran tersebut digunakan untuk m~mperbaiki prototipe demi prototipe yang ada. 

Adapun saran - saran dari para dosen diantaranya sebagai berikut: 

( 1) Saran dari pakar 1 

(a) Pada LKS perlu ditambahkan masalah kontekstual yang sering dljumpai 

dalam kehidupan sehari-hari sebelum disajikan aktivitas- aktivitas terlebih 

dahulu agar siswa dapat merasakan kegunaan mempelajari materi tersebut. 

(b) Jangan mengulang- ulang pertanyaan untuk indikator yang sama disetiap 

aktivitas yang ada atau disetiap prototipenya. 

(c) Pertanyaan yang diberikan dalam bentuk varia bel dalam soal sebaiknya 

ditulis secara jelas agar tidak membingungkan siswa. 

(d) Pada LKS 2 aktivitas 4, susunan kubus yang akan disusun dibuat secara 

rinci dimulai dari kubus dengan rusuk 1 satuan terlebih dahulu. 

(e) Menambahkan SK dan KD pada setiap LKSnya. 

(2) Saran dari pakar 2 

(a) Konteks g£l_mbar yang diberikan sebaiknya adalah gambar- gambar yang 

lebih sering dijumpai siswa dalam kehidupan sehari - hari. Misalnya saja, 

gambar kotak kapur yang menyerupai kubus merupakan gambar yang 

sudah jarang ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari - hari. 

Sebaiknya gambar tersebut diganti menjadi gambar kotak lampu yang 

berbentuk kubus yang masih sering dijumpai oleh siswa. Pada LKS 2, 
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Gambar kolam renang yang megah diganti menjadi gambar bak mandi 

yang dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

(b) Tampilan LKS sebaiknya dibuat menjadi lebih menarik seperti pemilihan 

kontras warna dan gambamya. 

(c) Kalimat apersepsi sebaiknya dib1.1at jangan terlalu panjang, sehingga siswa 

tidak merasa bosan ketika membacanya. 

(d) Penulisan LKS sebaiknya memperhatikan tatacara penulisan kalimat yang 

baku yang sesuai dengan EYD. 

Berikut disajikan gambar pada saat melakukan validasi bersama salah 

seorang dosen pendidikan matematika. 

Gambar4.2 
Validasi dengan pakar 1 

Selain divalidasi oleh dosen matematika yang bertindak sebagai pakar 1 dan 

pakar 2, prototipe juga divalidasi oleh dua orang guru matematika kelas VIII yang 

bertindak sebagai guru 1 dan guru 2. Adapun saran dari dua orang guru 

matematika sebagai berikut: 

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



72 

( 1) Saran dari guru 1 

(a) Bahan ajar cukup berupa dua buah LKS saja tanpa harus mengurangi 

indikator yang akan dicapai oleh siswa. LKS pertama memuat indikator 

unsur-unsur, jaring-jaring serta menurunkan sekaligus menggunakan 

rumus luas permukaan kubus dan b~lok, sedangkan LKS kedua memuat 

tentang indikator tentang penggunaan volume kubus dan balok. 

(b) Soal yang mengarah kepada indikator jaring - jaring kubus dan balok, 

sebaiknya dipisahkan menjadi dua buah item yang berbeda. 

(c) Setiap gam bar sebaiknya diberi keterangan dan diberi kotak agar nampak 

lebih rapi dan jelas. 

(d) Peneliti diminta untuk memperbaiki pengetikan yang masih kurang tepat. 

(2) Saran dari guru 2 

(a) Sebaiknya muatan LKS memperhatikan alokasi waktu yang telah 

disediakan. Jangan sampai, LKS yang sudah didesain dengan baik tidak 

tercapai hanya karena siswa merasa kekurangan waktu. 

(b) Ada pertanyaan pada LKS yang berulang untuk indikator yang sama. 

Contohnya saja pada LKS 1, aktivitas 2 soal no. 2 sama dengan soal nomor 

2 pada aktivitas 3 

(c) Jumlah soal mandiri dikurangi dari 5 buah soal menjadi 4 buah soal. 

(d) Soal nomor 1 - 3 diganti secara total kama dianggap terlalu mudah. 

Saran- saran yang telah diberikan oleh pakar l dan pakar 2 serta guru l dan 

guru 2 selanjutnya digunakan untuk memperbaiki setiap prototipe yang ada. 

Komentar yang diberikan oleh para expert (ahli) berikan secara langsung dan ada 

juga yang dilakukan melalui email seperti saran dari pakar 2. Sran- saran tersebut 
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digunakan untuk memperbaiki prototipe yang telah dibuat. Hasil revisi atau 

perbaikan dari prototipe ini disebut sebagai prototipe pertama. Prototipe pertama 

selanjutnya diujicobakaan kepada 5 oraang siswa pada tahap one to one. 

Berikut disajikan gambar pada saat melakukan validasi dengan guru 

matematika kelas VIII. 

Gambar4.3 
Validasi dengan Guru 1 dan Guru 2 

b) One to one 

Hasil uji coba prototipe pertama (one to one) yang dilaksanakan pada 

tanggal 29 April 2014 dan 30 April 2014 pada 5 orang siswa (bukan subyek 

penelitian) di lingkungan sekolah setelah dianalisis temyata ada beberapa soal 

yang tidak dikerjakan siswa. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap 5 orang siswa pada tahap one to one diperoleh informasi bahwa siswa 

merasa bosan terhadap pemaparan kalimat pada halaman pertama yang terlalu 

panjang, kemudian ada soal-soal yang dirasakan sulit karena belum terbiasa. 

Disisi lain, siswa berpendapat bahwa belajar dengan menggunakan LKS tersebut 

menyenangkan karena dapat mempraktekkan langsung dengan menggunakan 
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model bangun secara nyata dan LKS yang dibuat cukup menarik karena banyak 

gambar dan berwarna. 

Berdasarkan analisis basil kerja siswa pada prototipe pertama terhadap 5 

orang siswa didapat bahwa untuk aktivitas 1 pada LKS l, siswa yang menjawab 

benar 90% sedangkan pada LKS 2 siswa yang menjawab benar sebanyak 92%. 

Pada aktivitas 2 LKS 1, siswa yang menjawab benar 60% sedangkan untuk LKS 2 

siswa yang menjawab benar pada aktivitas 2 sebanyak 80%. Pada aktivitas 3 LKS 

1, siswa yang menjawab benar 56,7% sedangkan untuk LKS 2 siswa yang 

menjawab benar pada aktivitas 2 sebanyak 62,9%, dan untuk aktivitas 4 LKS l, 

siswa yang menjawab benar 40%, dan 63, 3% siswa menjawab benar pada LKS 2. 

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada soal mandiri di LKS 1 adalah 52% 

sedangkan 64% siswa menjawab benar pada LKS 2. Hasil aktivitas belajar siswa 

pada tahap one to one secara keseluruhan dapat dilihat pada Grafik 4.2. 
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Grafik 4.1 
Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Tahap One to One 

LKS 1 

• LKS2 

Berdasarkan hasil kerja siswa pada prototipe pertama, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

(l ) Siswa masih kesulitan dalam menggunakan bahan ajar. 
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(2) Materi yang disajikan cukup menarik karena dilengkapi dengan gambar. 

(3) Bahan ajar masih perlu dilakukan revisi. 

Saran - saran dari setiap validator digunakan untuk merevisi setiap prototipe 

dan baik sebelum diujikan maupun setelah diujikan. Dalam penelitian ini, 

prototipe pertama diujicobakan pada 5 orang siswa kelas VIII di lingkungan 

pene!iti yang bukan merupakan subyek penelitian. Ujicoba prototipe pertama ini 

disebut tahap one to one. Subjek yang diambil pada ujicoba tahapan ini sebanyak 

5 orang dengan rincian 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Adapun kelima 

anak yang diambil secara acak adalah: 

(1) Natasya Desty Syafitri, kelas VIII A 

(2) M. Gilang Firdaus, kelas VIII B 

(3) Eka Okta Viola Putri, kelas VIII C 

(4) Iqbal Leonandha, kelas VIII D 

(5) Agnes Ika Septiyana Sari, kelas VIII E. 

Pada tahap ini, prototipe diberikan pada satu per satu stswa untuk 

melakukan aktivitas dan mengerjakan soal-soal pada LKS. Berikut salah satu 

contoh basil pekerjaan siswa. Beberapa contoh hasil kerja siswa yang lain dapat 

dilihat pada Lampiran. C.4. 

- --· . - ~..----~·-·-· - .. -. !' ___ , ____ , ____ , .... . 

'·F·~~- · - · .... .- .. .._ , 

Gambar 4.4 
Contoh Hasil pekerjaan siswa 
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Dokumentasi juga dilakukan pada setiap tahapan. Beberapa gambar 

kegiatan siswa pada saat mengerjakan LKS pada tahap one to one dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 
Aktivitas Siswa pada Tahap One to One 
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Berdasarkan basil wawancara dengan kelima orang tersebut dipeoleh 

informasi bahwa LKS menarik karena didukung oleh warna, belajar menggunakan 

LKS dirasakan menyenangkan karena bisa mempraktekan secara langsung bentuk 

atau model bangun yang dimaksud, akan tetapi beberapa soal dirasakan cukup 

sulit dan waktu pengerjaan LKS dirasakan sangat singkat. Komentar siswa 

tersebut secara keseluruban dapat dilihat pada Lampiran C.5 sedangkan analisis 

basil kerja siswa one to one secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran C.6. 

c) Small Group 

Setelab dilakukan proses validasi, prototipe kedua diujicobakan pada lO 

orang siswa bukan subyek penelitian. Tahap ini disebut tahap small group. Dari 

basil kerja siswa pada prototipe kedua terbadap 10 orang siswa didapat babwa 

untuk aktivitas 1 pada LKS 1, siswa yang menjawab benar 90% sedangkan pada 

LKS 2 siswa yang menjawab benar sebanyak 84%. Pada aktivitas 2 LKS 1, siswa 

yang menjawab benar 70% sedangkan untuk LKS 2 siswa yang menjawab benar 

pada aktivitas 2 sebanyak 80%. Pada aktivitas 3 LKS 1, siswa yang menjawab 

benar 61,7% sedangkan untuk LKS 2 siswa yang menjawab benar pada aktivitas 2 

sebanyak 68,6%, dan untuk aktivitas 4 LKS 1, siswa yang menjawab benar 76%, 

dan 78,3% siswa menjawab benar pada LKS 2. Banyaknya siswa yang menjawab 

benar pada soal mandiri di LKS 1 adalab 52% sedangkan 52% siswa menjawab 

benar pada LKS 2. Untuk lebih jelasnya, basil aktivitas belajar siswa pada tabap 

small group secara keseluruban dapat dilihat pada Grafik 4.2. 
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Grafik 4.2 
Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Tahap Small Group 
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LKS 1 

•LKS2 

Berdasarkan saran dari gum dan pakar serta basil kerja siswa pada prototipe 

kedua, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

( 1) Siswa senang bel ajar menggunakan bahan ajar yang diberikan. 

(2) Materi yang disajikan menarik karena dilengkapi dengan gambar. 

(3) Hasil prototipe kedua diukur melalui keterpakaian dan kemudahan dalam 

penggunaan pada tahap small group dapat dikatakan praktis. 

( 4) Bahan ajar masih perlu dilakukan revisi. 

(5) Revisi dilakukan terhadap soal - soal yang dianggap mudah atau soal - soal 

yang dianggap terlalu sulit. 

Prototipe kedua diujicobakan pada 10 orang siswa kelas VIII di lingkungan 

sekolah yang bukan merupakan subyek penelitian. Uji coba prototipe kedua ini 

disebut tahap small group. Pada tahap small group, prototipe diberikan pada 10 

orang siswa untuk melakukan aktivitas dan mengerjakan soal-soal pada LKS. 
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Pada tahap small group ini akan dilihat kepraktisan dari bahan ajar melalui 

keterpakaian dan kemudahan siswa dalam menggunakan bahan ajar pada saat 

proses pembelajaran. Adapun siswa yang diambil pada tahap small group adalah: 

(1) Muhammad Kevin Hasnal, kelas VIII A 

(2) Chiara Ajeng, kelas VIII B 

(3) Putri Sekar Purborini, kelas VIII B 

(4) Epri Jainando, kelas VIII C 

(5) Sischa Aryani, kelas VIII C 

(6) Farah Talitha Nawiryasa, kelas VIII D 

(7) Ajeng Nuryatna, kelas VIII E 

(8) Fungki A, VIII F 

(9) Tri Yoga pangestu, kelas VIII G 

(lO)Feby Lisdiana Eka putri, kelas VIII H. 

Beberapa contoh hasil keija siswa small group dapat dilihat pada Lampiran 

C.lO. Beberapa siswa berpendapat bahwa belajar dengan menggunakan LKS 

tersebut terasa sangat menyenangkan, bentuk LKS menarik, kalimat disetiap 

aktivitasnya dirasakan cukup jelas, bahasa yang digunakan sederhana, LKS 

tersebut mudah digunakan, hanya saja siswa merasa terburu-buru dalam 

mengeijakan latihan soal mandiri dikarenakan waktu dirasakan cukup singkat. 

Analisis hasil kerja siswa small group terhadap prototipe kedua secara 

keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran C.l2. 
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Berikut ini disajikan beberapa gambar pada saat siswa mengerjakan LKS 

pada tahap small group. 

Gambar 4.6 
Aktivitas Siswa pada Tahap Small Group 
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3) Field Test 

Prototipe ketiga diujicobakan pada 31 orang siswa kelas VIII.D SMPN 1 

Tumijajar pada tanggal 10 Mei 2014 dan 12 Mei 2014. Uji coba prototipe ketiga 

ini disebut tahap field test. Pada tahap ini, prototipe diberikan kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas dan mengeijakan soal-soal pada LKS secara berkelompok. 

Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Siswa diberi kesempatan untuk 

bekeija dalam kelompoknya masing-masing, kemudian masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil keija kelompoknya dan kelompok lain menanggapi. Pada 

tahap field test ini, siswa bekerja dalam kelompok secara mandiri. Pada tahap field 

test, guru memberikan soal tes diakhir pertemuan pertama dan kedua untuk 

mengetahui perkembangan hasil belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar 

yang dikembangkan oleh guru. Hasil aktivitas siswa pada tahap field test secara 

keseluruh dapat dilihat pada Grafik 4.3. 

Aktivitas 1 Aktivitas 2 Aktivitas 3 Aktivitas 4 

Grafik 4.3 
Hasil Aktivitas Belajar Siswa pada Tahap Field Test 

LKS 1 

•LKS2 

Hasil kerja siswa pada prototipe ketiga yang diberikan terhadap 31 orang 

siswa diperoleh hasil untuk aktivitas 1 pada LKS 1, siswa yang menjawab benar 
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96,8% sedangkan pada LKS 2 siswa yang menjawab benar sebanyak 87,1 %. Pada 

aktivitas 2 LKS 1, siswa yang menjawab benar 91,1% sedangkan untuk LKS 2 

siswa yang menjawab benar pada aktivitas 2 sebanyak 100%. Pada aktivitas 3 

LKS 1, siswa yang menjawab benar 91,1% sedangkan untuk LKS 2 siswa yang 

menjawab benar pada aktivitas 2 sebanyak 98,2%, dan pada aktivitas 4 LKS 1, 

siswa yang menjawab benar 94,8%, dan 97,8% siswa menjawab benar pada LKS 

2. Berikut ini disajikan gambar pada saat siswa mengerjakan LKS pada tahap field 

test. 

Gambar4.7 
Aktivitas Siswa secara berkelompok 
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2. Basil Pengembangan Bahan Ajar Berbasis PMR 

Setelah melalui proses pengembangan dan proses revisi pada tahapan Self 

evaluation, prototyping dan field test disetiap prototipenya berdasarkan saran 

v3lidator dan komentar siswa, diperoleh bahwa bahan ajar berupa prototipe yang 

dikembangkan dapat dikategorikan valid dan praktis. Valid tergambar dari hasil 

per.ilaian vr.lidator, dimana hampir semua vaEdator menyatakan baik berdasarkan 

konten (sesuai silabus pada KTSP, dan indikator-indikator materi bangun ruang 

sisi datar), konstruk (sesuai karakteristiklindikator Pembelajaran dengan 

pendekatan PMR) dan bahasa (sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, 

penggunaan EYD yang baik dan benar). Praktis tergambar dari hasil uji coba, 

dimana semua siswa sudah dapat menggunakan bahan ~jar dengan baik dan bahan 

ajar tergolong mudan dtgunakan. 

3. Efek Fenerapan Bahan Ajar Terhadap Basil Belajar Siswa 

Setelah dilakukan uji coba prototipe ketiga pada siswa yang merupakan 

subyek penelitian, guru memberikan soal-soal tes evaluasi untuk mengetahui efek 

potensial bahan ajar terhadap hasil belajar siswa pada pertemuan ketiga. Jawaban 

siswa diperiksa dan diberi skor sesuai dengan skor yang telah ditentukan pada 

lembar kunci jawaban, kemudian skor yang diperoleh siswa dikonversikan 

menjadi nilai dengan skala 1-100. Setelah diperoleh nilai akhir dari masmg

masing siswa, kemudian menentukan nilai rata-rata keseluruhan siswa. 

Dari hasil tes akhir pada tahap field test diperoleh hasil bahwa siswa yang 

menjawab benar pada pertemuan 1 sebesar 78%, pada pertemuan 2 siswa yang 

menjawab benar sebesar 80% dan pada pertemuan 3 siswa yang menjawab benar 

sebanyak 85%. Hasil tes perolehan nilai siswa terhadap pengerjaan soal yang 

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



84 

dilakukan secara mandiri oleh 31 orang siswa pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan 

pertemuan 3 dapat dihhat pada Tabel4.2. 

I 

Tabel4.2 
Hasil Tes Mandiri 

TES EV ALUASI 
No. 

PERTEMUAN 1 PERTEMUAN2 PERTEMUAN3 Soal 
Benar (%) Salah (%) Benar (%) Salah (%) Benar (%) Salah (%) 

1 25 81 6 19 20 65 11 35 25 81 6 19 

2 25 81 6 19 27 87 4 13 31 100 0 0 

3 20 65 11 35 27 87 4 13 28 90 3 9,7 

4 27 87 4 lJ 25 81 6 19 22 71 9 29 
Total 97 78 27 22 Y9 80 25 20 106 85 18 15 

Untuk lebih jelasnya, hasil tes siswa pada tahap field test secara keseluruhan 

dapat dilihat pada Grafik 4.4. 
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Grafik 4.4 
Hasil Tes Siswa pada Tahap Field Test 

•Tes 

Berdasarkan Grafik 4.4 nampak bahwa 85% siswa mampu mengerjakan soal 

tes dengan baik dan benar pada pertemuan ketiga. Nilai rata-rata siswa pada 
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pertemuan ketiga adalah sebesar 81,3 dan hasil bela jar terse but termasuk dalam 

kategori hasil belajar yang sangat baik. 

4. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Saat Proses Pembelajaran dengan 

Mengg-:.anakan Pendekatan PMR 

Prinsip dan karakteristik yang digunakan dalam pendekatan PMR 

menggeser pcran guru dalam kelas seperti yang dilakukan pada saat pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan tradisional. Jika pada pendekatan tradisional 

guru dianggap sebagai pemegang otoritas yang mencoba memindahkan 

pengetahuannya kepada siswa, maka dalam pendekatan matematika realistik guru 

dipandang sebagai fasilitator, moderator, dan evaluator yang menciptakan situasi 

dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk menemukan kembali ide dan 

konsep matematika dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu, guru harus 

mampu menciptakar1 dan mengembangkan pengalaman belajar yang mendorong 

siswa untuk memiliki aktivitas baik untuk dirinya sendiri maupun bersama siswa 

lain (interaktivitas). Berikut ini disajikan gambar pada saat guru mengamati 

Gambar 4.8 
Pengamatan Jalannya Diskusi oleh Guru 
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Selama proses pembelajaran dalam bentuk diskusi berlangsung guru 

berkeliling mengamati aktivitas yang dilakukan oleh siswa disetiap kelompoknya. 

Apabila ada kelompok siswa yang mengalami kesulitan atau ada hal - hal yang 

tidak jelas dalam LKS, maka guru memberikan bantuan yang sifatnya sederhana 

dan membantu proses berftkir siswa dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan 

yang terkait deng~ permasalahan tersebut. Untuk mengama!i keterkaitan prinsip 

dan karakteristik PMR pada prototipe, guru dibantu oleh seorang observer. 

Observer tersebut merupakan guru Bimbingan Konseling di SMAN 1 Tumijajar 

dengan latar belakang pendidikan lulusan S 1 Pendidikan Birnbingan Konseling 

(BK) bergelar Sarjana Pendidikan. Adapun hal- hal yang dilakukan oleh observer 

adalah mengamati keterkaitan prinsip dan karakteristik PMR pada prototipe yang 

dapat dilihat pada keterlaksanaan KPP dan aktivitas siswa selama pembelajaran 

dengan menggunakan per..dekatan PMR berlangsung. Berikut ini disajikan gambar 

pada saat observer mengamati aktivitas siswa di kelas. 

Gambar4.8 
Pengamatan Jalannya Diskusi oleh Observer 
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Observasi ini dilakukan dalam 2 kali pertemuan dan lembar observasi terdiri 

dari 5 karakteristik yang mengacu pada pembelajaran berbasis PMR. Observer 

melakukan pengamatan kepada 31 siswa yang dibagi dalam 2 kelompok 

pengamatan.. setiap observer mengamati aktivitas 15- 16 siswa. Berdasarkan hasil 

observasi selama kegiatan pembelajaran, diperoleh hasil bahwa siswa sudah 

sangat baik menggunakan konteks dengan presentasi 93,75%. Hal ini juga terlihat 

pada saat siswa menggunakan model dan memberikan kontribusi dalam 

menyelesaikan pekerjaan pada LKS dengan preseiltase rata-rata 93,75% dan 

77,5%. Selanjutnya untuk indikator interaktivitas yang diperhatikan dan diamati 

berupa interaksi, intervensi, kooperasi dan evaluasi sesama siswa, siswa dengan 

guru, dan siswa dengan lingkungannya terlihat cukup baik dengan presentase 

78,125%. Untuk indikator ini siswa berada pada kategori baik dengan presentase 

62,5%. Secara rinci, uraian tersebut dapat dilihat pada tabel hasil observasi 

aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung yaitu Tabel 4.3. 

Tabel4.3 
Persentase Hasil Observasi Aktivitas Siswa Saat Proses Pernbe1ajaran Berdasarkan 

Pendekatan PMR 

Aspek yang Pertemuan 
Rata- rata Kategori 

diamati I II 

Menggunakan 93,75 93,75 93,75 Sangat Baik 
konteks 
Menggunakan 93,75 93,75 93,75 Sangat Baik 
model 
Ada kontribusi 70 85 77,5 Baik 
Siswa 
I nteraktivitas 75 81,25 78,125 Baik 

Keterkaitan 50 75 62,5 Baik 
dengan topik lain 
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C. Pembahasan 

Sebelum melakukan pengembangan bahan ajar, guru melakukan analisis 

terhadap produk yang dikembangkan. Dalam hal ini, produk tersebut adalah bahan 

ajar yang digunakan oleh guru sebelumnya pada saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan ha<;il wawancara dengan beberapa dewan guru yang mengajar di 

kelas VIII, diperoleh infor.nasi bahwa sebagian besar guru kelas VIII yang 

mengajarkan bidang studi matematika menggunakan bahan ajar siap saji yang 

telah disiapkan oleh sekolah tanpa suplemen tambahan bahan ajar yang lainnya. 

Bahan ajar tersebut kemudian dikemas dalam pembelajaran langsung kepada 

siswa. Kendati diakui, terkadang pembelajaran terkesan membosankan narnun 

kondisi seperti ini cenderung menjadi pilihan favorit para guru. Hal ini 

dikarenakan pilihan ini dipandang sebagai alternatif pilihan yang singkat, padat 

dan efektif dari segi waktu. Padahal menurut Majid, seorang guru seharusnya 

memiliki atau menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, 

karakteristik sasaran siswa itu sendiri, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. 

Selanjutnya, guru merancang sebuah produk awal yang dikembangkan 

mulai dari penyusunan RPP, persiapan materi pembelajaran, hingga pembuatan 

perangkat evaluasi sehingga terbentuklah sebuah bahan ajar yaang utuh untuk 

pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Datar dengan menggunakan pendekatan 

Pendidikan Matematika Realistik (PMR). 

Aspek yang diamati pada penelitian ini bukan hanya untuk mengetahui efek 

potensial pengembangan bahan ajar yang telah dibuat, tetapi juga mengamati 

keterkaitan prinsip dan karakteristik PMR pada prototipe yang dapat dilihat pada 

keterlaksanaan RPP dan aktivitas siswa selama pembelajaran dengan 
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menggunakan pendekatan PMR berlangsung. Prinsip PMRI yang hendak dicapai 

dengan menggunakan pendekatan PMR pada prototipe diantaranya: 

1. Guided reinvention/progressive mathematizing 

Menggunakan konteks luas lapangan bola basket yang ada di sekitar siswa. 

Dengan masalah km'!teks tersebut, siswa diberi kesempatan untuk menemukan 

konsep matematika. 

2. Didactical phenomenology 

Masalah luas lap;:mgaan bola basket, menghitung volume bak mandi 

berbentuk kubus/ balok mengandung fenomena-fenomena mendidik yang dapat 

memperkenalkan topik matematika kepada siswa. Dengan mempertimbangkan 

kecocokan aplikasi dalam pembelajaran dan kecocokan dampak dalam proses 

penemuan kembali bentuk dan model matematika dari luas permukaan dan 

volume bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok. 

3. Self developed models 

Melalui model kubus atau balok yang diberikan secara nyata kepada siswa, 

siswa dapat mengembangkan sendiri bentuk jaring- jaring atau balok. Selanjutnya 

berbagai bentuk jaring kubus yang talah dibuat, siswa akan mendapatkan pola 

dalam menentukan luas permukaan setiap bidang sisi datamya, dan pada akhimya 

siswa dapat menemukan rumus luas permukaaan kubus/ balok tersebut. 

Sedangkan karakteristik PMR yang hendak dicapai dengan menggunakan 

pendekatan PMR pada prototipe diantaranya: 

1. Menggunakan masalah kontekstual 

Konteks masalah memindahkan air dalam bak mandi berbentuk balok 

kedalam bak beberapa buah penampungan air berbentuk kubus adalah konteks 
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pennasalahan yang sering dijumpai dalam kehidupan siswa sehari-haari dan ada 

di daerah sekitar siswa. Konteks yang digunakan real dan dapat dibayangkan oleh 

stswa. 

2. Menggunakan model atau jembatan sebagai instrumen vertikal 

Menggunakan mode! langsung yang terdapat dalam kehidupan sehari - hari 

berupa kotak lampu, kemasan pasta gigi, atau sejenisnya. Perhatian diarahkar: 

pada pengembangan model, skema, dan simbolisasi daripada mentransfer rumus 

atau matematika formal secara langsung. 

3. Mcnggunakan kontribusi siswa 

Kontribusi yang besar dalam proses belajar mengaJar diharapkan dari 

konstruksi siswa sendiri yang mengarahkan mereka pada informal ke arah formal. 

Siswa bekerja secara individu dan kelompok, menggunakan pengetahuan yang 

telah dimilikinya, antara lain bentuk bangun datar dan luasnya, membuat jaring -

jaring, diketahui sehingga membentuk pola untuk menemukan konsep luas 

permukaan kubus atau balok. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan dan antusias 

siswa dalam mengerjakan LKS disetiap pertemuan. Guru hanya bertindak sebagai 

fasilitator, moderator, dan evaluator. 

4. Interaktivitas 

Negosiasi secara ekplisit, intervensi, kooperasi, dan evaluasi sesama siswa 

dan guru adalah faktor penting dalam proses belajar secara konstruktif dimana 

strategi informal siswa digunakan sebagai jantung untuk mencapai formal. Sesuai 

dengan tujuan dari bahan ajar ini, yaitu untuk meningkatkan interaktivitas siswa di 

dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelompok. Antusias siswa yang paling 

mencolok nampak pada semangat disetiap kelompok yang berlomba - Iomba ingin 
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memperoleh nilai yang lebih tinggi. Pada saat mempersentasikan hasil karya 

mereka di depan kelas, sikap yang paling nampak adalah sikap saling 

menganggapi dan mengomentari hasil diskusi disetiap kelompoknya. 

5. Terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya 

Pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh (holistik), menunjukkan 

bahwa rangkaian unit-unit belajar tidak dapat dicapai secara terpisah tetapi 

keterkaitan dengan keintegrasian harus dieksploitasi dalam pemecahan masalah. 

Keterkaitan prinsip dan karakteristik PMR ini senada pendapat Izzati yang 

mengemukakan bahwa bahan ajar yang dibuat harus dimulai dari masalah 

kontekstual. Masalah yang disajikan harus sesuai dengan materi yang dipelajari 

dan memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan dari konsep materi 

semula, kemudian siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut 

secara informal menuju matematika formal. 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 10 Mei 20i4. Pada 

pertemuan pertama, indikator yang akan dicapai adalah siswa dapat siswa dapat 

mengidentifikasi unsur - unsur kubus dan balok serta dapat menggambarkan 

jaring-jaring kubus dan balok. Selain itu, siswa dapat menurunkan rumus luas 

permukaan kubus dan balok dan menggunakan rumus luas permukaan kubus dan 

balok untuk menyelesaikan soal. Melalui masalah kontekstual yang realistik 

dengan menggunakan pendekatan PMR siswa diarahkan untuk mendeteksi, 

mengenali dan memahami serta menanggapi masalah nyata yang diberikan. Pada 

awalnya kondisi kelas berlangsung ramai karena keberagaman dari gagasan atau 

jawaban siswa serta rasa percaya diri yang tinggi yang menganggap bahwa 

jawaban yang mereka miliki adalah yang paling benar. Masalah yang diberikan 
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merupakan masalah yang biasa mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari 

menjadi salah satu faktor munculnya respon positif dari siswa itu sendiri. Pada 

tahap ini, anak dilatih untuk menggunakan proses berfikir yang mereka miliki 

walaupun kondisi kclas terkesan ramai. Anak dilatih untuk peka terhadap masalah 

dan kondisi yang dialaminya. Kondisi ini juga menghantarkan anak pada tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai dengan berbag:::.i rasa d:::.n analisa beragam yang 

mereka sampaikan. 

Pada tahap selanjutnya, kondisi persaingan mulai terlihat saat siswa mulai 

menyelesaikan masalah dalam diskusi kelompok kecilnya masing~masing. Setiap 

kelompok berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik dari kelompok lain dalam 

memberi ide dan solusi dari masalah yang diberikan. Kondisi ini melatih siswa 

lancar dalam menghasilkan banyak gagasan dan tentu saja melatih keluwesan 

siswa dalam mengemukakan pendapatnya. 

Tahapan paling menarik adalah pada saat s1swa membandingkan dan 

mendiskusikan jawaban yang mereka tawarkan dalam kelompok masing - masing. 

Setiap kelompok menampilkan keaslian dari ide mereka. Beberapa kelompok 

menunjukkan hasil pekerjaannya dengan gambar yang berbeda-beda, sehingga 

mereka saling menanti ide kelompok lain, bertanya kemudian memberikan 

masukan. Pada tahapan m1, guru berperan dalam mengkondisikan siswa agar 

dapat terbuka dalam menerima saran, karena menerirna saran tidak selalu 

menunjukkan kelemahan. Siswa diberi pengertian bahwa saran yang sifatnya 

membangun justru akan semakin menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan. 
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Pada tahapan penarikan kesimpulan, pemahaman siswa dikerucutkan pada 

sebuah konsep bam. Bagian akhir dari penanaman konsep kepada siswa dilakukan 

pada tahap ini. Apabila pada proses diskusi semua ide mengarah pada satu acuan 

maka proses penanaman konsep menjadi mudah. Namun kadang kala perlu 

adany:t penambahan bukti lain agar konsep yang diberikan tidak salah atau tidak 

membingungkan siswa. Dalam proses menyimpulkan ini kemampuan siswa 

mengelaborasi meningkat, begitu pula dalam mengevaluasi diri, hasil keija 

kelompok dan kelas. 

Kondisi di atas sesuai dengan teori perkembangan mental yang 

dikemukakan oleh Piaget. Menurut Piaget perkembangan mental manusia itu 

terdiri atas empat tahap. (1) sensori motor, usia 0- 2 tahun; (2) preoperasi, usia 2 

- 7 tahun; (3) operasi konkr~t, usia 7 - 12 tahun; ( 4) operasi formal dimulai dari 

usia 12 tahun. Secara hierarkis, perkembangan mental siswa berjenjang dari usia 

tahapan yang rendah menuju tahapan yang lebih tinggi. Rata - rata usia siswa 

kelas VIII memasuki usia antara 13 - 15 tahun. Pada usia ini, siswa kelas VIII 

sudah berada pada tahapan operasi formal. Jadi, hal yang sangat wajar jika siswa 

mampu mengkonstruksikan pengetahuan dari araah informal ke arah formal 

apalagi jika kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok mulai dari 

menyebutkan unsur bangun ruang sisi datar, membuat jaring - jaring, sampai pada 

akhimya siswa mampu membentuk pola untuk menemukan konsep luas 

permukaan kubus atau balok serta volume bangun ruang sisi datar tersebut. 

Proses pengeijaan LKS pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua 

dilengkapi dengan penggunaan benda konkret yang bisa dijumpai langsung oleh 

siswa dalam kehidupan sehari - hari misalnya saja kotak lampu yang menyerupai 
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bentuk kubus, kemasan pasta gigi yang menyerupai bentuk balok, atau sejenisnya. 

Keberadaan benda konkret ini dirasakan sangat membantu siswa dalam menjawab 

pertanyaan - pertanyaan yang ada disetiap aktivitas pada LKS yang diberikan. Hal 

ini ternyata senada dengan teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Dienes. 

Men'.lrut Dienes pembelajaran matematika itu terdiri dari enam tahapan 

yaitu bermain bebas, permainan, penelaahan sifat bersama, peuyimpulan dan 

pemformalan. Bermain bebas artinya anak - anak anak-anak cenderung bermain 

dengan benda konkret matematika. Secara tidak sengaja atau tidak terarahkan, 

siswa akan mengenal konsep matematika. Tahap kedua adalah tahap permainan. 

Pada tahap ini siswa mulai mengamati pola, sifat- sifat kesamaan, keteraturan dan 

ketidakteraturan suatu konsep yang diwakili oleh benda konkret. Pola itu untuk 

suatu konsep berlaku sedangkan untuk konsep yang lain bisa jadi tidak berlaku. 

Melalui pennainan, konsep matematika mulai tertanam dalaam benak siswa. 

Tahap ketiga adalah penelaahan sifat bersama. Artinya melalui beberapa contoh 

yang telah dilakukan anak sudah bisa menyajikan konsep yang diberikan secara 

bersama. Pada tahap keempat, siswa mempresentasikan baik secara lisan atau 

tulisan, selanjutnya pada tahap kelima siswa mampu menyimpulkan dan yang 

terakhir adalah siswa sampai kepada teori, aksioma, atau dalil secara formal. 

Pada pertemuan pertama, berdasarkan hasil pengamatan observer nampak 

bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR berjalan 

hampir 85% sesuai dengan yang tertuang pada RPP. Alokasi waktu yang 

disiapkan kurang, terutama untuk menyelesaikan semua rangkaian kegiatan yang 

ada pada RPP. Siswa merasa kekurangan waktu dalam mengerjakan tes individu 

yang diberikan padahal menurut mereka soal - soal tersebut bisa diselesaikan j ika 

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



95 

alokasi waktu ditambahkan. Menurut catatan observer, alokasi waktu yang 

diberikan diawal pembelajaran terkesan molor tidak sesuai dengan alokasi waktu 

yang sudah ditetapkan dalam RPP. Hal ini dianggap wajar mengingat siswa belum 

terbiasa melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR. 

PertemuaP.. kedua dilaksanakan pada hari sen!n tanggal 12 Mei 2014. Pada 

pertemuan kedua, indikator yang ingin dicapai adalah siswa c!apat menurunkan 

rumus volume kubus dan balok dan menggunakan rumus volume kubus dan balok 

untuk menyelesaikan soal. Pada pertemuan kedua, kondisi kelas sudah mulai 

kondusif dan tidak seramai dipcrtemuan pertama. Hal ini disebabkan siswa sudah 

mulai terbiasa mengikuti alur tugas yang ada pada LKS. selain itu, siswa juga 

sudah mulai terbiasa melakukan pembelajaran dengan pendekatan PMR. 

Diawal pembelajaran, siswa sudah mampu menyebutkan contoh bangun 

ruang kubus dan balok yang bisa dij umpai dalam kehidupan sehari - hari. Pada 

tahap selanjutnya, siswa sudah mampu menganalisis unsur - unsur yang 

membangun kubus dan balok. Siswa mampu menyebutkan sifat - sifat dari persegi 

dan persegipanjang dengan baik, selanjutnya secara deduktif dengan bontuan alat 

peraga yang mereka buat sendiri, siswa mampu berusaha menemukan rumus 

volume dari kubus dan balok dengan menyusun model - model kubus yang telah 

disediakan dan mengikuti semua alur petunjuk pengerjaan LKS. Diakhir 

pembelajaran, secara akurat siswa mampu menyebutkan rumus volume kubus dan 

balok dengan percaya diri dan berlomba - lomba mengerjakan soal tes yang 

diberikan secara mandiri. 

Kondisi di atas sejalan dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Van 

Hiele. Van Hiele berpendapat bahwa tahapan- tahapan pemahaman siswa dalam 
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belajar geometri meliputi tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan 

akurasi. Awalnya, siswa diajak untuk mengenali benda - benda yaang ada 

disekitar yang merupakan persegi dan persegipanjang. Hal ini sangat penting, 

mengingat bangun datar tersebut merupakan penyusun utama dari bangun ruang 

sisi datar berupa kubus dan balok. Selanjutnya, siswa diajak menganalisa sifat

sifat bangun geometri, seperti pada sebuah kubus sisinya ada 6 bual1, sedangkan 

banyak rnsuknya ada 12, dan sifat-sifat yang lainnya. Selanjutnya , siswa mulai 

mampu diajak untuk menemukan rnmus volume kubw: dan balok dengan 

menyusun model - model kubus yang telah disediakan secara deduktif. Tahapan -

tahapan pembelajaran geometri di atas senada dengan teori pembelajaraan yang 

dikemukakan oleh Ausubel. Pada dasamya, pembelajaran bermakna terjadi 

apabila siswa dapat menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur 

pengetahuan mereka. Artinya, bahan subjek itu mesti sesuai dengan keterar11pilan 

siswa dan mesti relevan dengan strnktur kognitif yang dimiliki siswa. Oleh karena 

itu, subjek mesti dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki para siswa, 

sehingga konsep-konsep barn tersebut benar-benar terserap olehnya. Cont0hnya 

saja, untuk bisa menentukan rumus luas permukaan kubus atau balok, siswa harus 

mengetahui bagaimanakah rumus luas persegi atau persegipanjang. Sedangkan 

untuk dapat membedakan definisi kubus ataupun balok, siswa diajak mengingat 

kembali pengertian dari persegi dan persegipanjang itu sendiri. Artinya, agar 

teijadi belajar bermakna, konsep barn atau informasi barn harus dikaitkan dengan 

konsep - konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. 

Pada pertemuan kedua nampak sekali bahwa antusias dan semangat siswa 

disetiap kelompok. Masing-masing kelompok berlomba-lomba ingin memperoleh 
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nilai yang lebih tinggi. Mereka berusaha untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang 

telah disediakan, agar semua permasalahan yang ada pada LKS 2 bisa diketjakan 

semua dengaan sempurna. Pada saat mempersentasikan hasil karya mereka di 

depan kelas, sikap yang paling nampak adalah sikap saling menganggapi, 

mengomentari, dan menghargai basil diskusi disetiap kelompoknya. Setiap ide 

disampaikan dengan bahasa yang baik. 

Saat ditanya secara langsung kepada siswa, mereka merasa pembelajaran 

menjadi lebih seru. Mereka belajar untuk berani mengemukakan pendapat, 

kegiatan mencatat lebih sedikit, pembelajaraan menjadi lebih menyenangkan 

karena dilengkapi dengan benda nyata (konkret), LKS yang disajikan menarik 

karena lebih banyak gambar dan penuh wama. Diakhir pembelajaran guru 

mengingatkan kembali, bahwa pada pertemuan ketiga akan dilaksanakan tes untuk 

pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Datar khususnya kubus dan balok. 

Pada pertemuan kedua, berdasarkan hasil pengamatan observer nampak 

bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMR berjalan 

100% sesuai dengan yang tertuang pada RPP. Alokasi waktu yang disiapkanjug~ 

cukup untuk menyelesaikan semua rangkaian kegiatan yang ada pada RPP. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari kamis tanggal 15 Mei 2014. Pada 

pertemua!l ketiga ini, peneliti memberikan soal tes evaluasi sebanyak 4 soal 

kepada 31 siswa. Tes dilakukan untuk mengetahui efek potensial dari bahan ajar 

yang dikembangkan terhadap hasil belajar siswa selama belajar dengan 

menggunakan pendekatan PMR. 

Efek potensial dari penerapan bahan ajar yang dikembangkan terhadap hasil 

belajar siswa memberikan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari hasil tes 
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evaluasi s1swa pada tahap field test diperoleh sebanyak 85% siswa mampu 

menjawab soal secara mandiri dengan nilai rata-rata siswa pada pertemuan ketiga 

adalah sebesar 81,3 dan hasil belajar tersebut termasuk dalam kategori hasil 

belajar yang sangat baik. Sebagian besar siswa mampu memvisualisasikan bangun 

ruang yang disajikan dalam bentuk gambar/soal cerita, ketelitian siswa sudah 

nampak lebih baik pada saat mengerjakan soal-soal yang prinsipnya menjebak 

seperti permasalahan yang melibatkan luas permukaan balok tanpa tutup, daya 

tilik ruang yang melibatkan permasalahan ketebalan kulit kayu sudah mampu 

tergambarkan dengan baik walaupun masih ada beberapa siswa yang belum 

mencapai hasil yang maksimal dan masih perlu diberikan bimbingan. Pada tahap 

perhitungan atau proses aljabar napak bahwa kemampuan siswa dalam 

mengerjakan alur soal yang dibalik mundur sudah sangat baik, sebagian besar 

siswa mampu mengerjakan operasi hitung pembagian yang menghasilkan 

bil&ngan desimal dengan baik dan benar. Mereka juga tidak lupa dalam 

menyamakan satuan panjang dalam beberapa soal cerita yang disajikan, dan 

kemampuan siswa dalam menarik nilai akar terutama pada angka-angka yang 

bernilai besar sudah sangat baik. Secara keseluruhan 85% siswa mampu 

mengerjakan soal tes dengan baik dan memperoleh nilai di atas KKM. Siswa yang 

belum mencapai KKM diberikan motivasi untuk terns belajar dan dibimbing baik 

oleh ternan sebayanya maupun oleh guru pada program remedial. Hasil tes 

evaluasi siswa pada tahap field test secara keseluruhan pada pertemuan ketiga 

dapat dilihat pada Grafik 4.5. 
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•Siswa 

Lulus KKM Tidak Lulus KKM 

Grafik 4.5 
Efek Potensial Bahan Ajar pada Pertemuan Ketiga 

Prototipe ketiga pada akhimya menghasilkan dua buah LKS yang memuat 

judul LKS, rumusan kompetensi dasar LKS diturunkan dari buku pedoman 

khusus pengembangan silabus, dan alat penilaian. Struktur LKS secara umum 

terdiri dari judul, mata pelajaran, semester, petunjuk penggunaan LKS, 

kompetensi yang akan dicapai, indikator, informasi pendukung, tugas-tugas dan 

langkah-langkah kerja serta penilaian akhir berupa tes. Struktur LKS ini sesuai 

dengan yang telah dipaparkan oleh Rahmawati sebelumnya. 

Dari berbagai uraian di atas, secara keseluruhan terlihat bahwa 

pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan PMR pada pokok 

bahasan Bangun Ruang Sisi Datar khususnya pada pokok bahasan kubus dan 

baalok dapat dikatakan berhasil dengan baik dan dirasakan sangat menyenangkan. 

Hal ini wajar, mengingat banyak penelitian relevan terkait tentang pengembangan 

bahan ajar yang telah dilakukan sebelumnya juga memberikan hasil belajar yang 
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sangat baik bagi siswa. Penelitian terkait dengan PMR yang telah dilakukan 

tersebut adalah penelitian pengembangan bahan ajar oleh Misdalina pada tahun 

2009, Fuadiah pada tahun 2009, Fitriyani pada tahun 2010, Sri Winarni pada 

tahun 2012, dan Taufiq Hidayanto pada tahun 2013 telah dipaparkan secara 

singkat sebelumnya. 
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A. Kesimpulan 

BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahan ajar pokok bahasan bangun ruang sisi datar khususnya kubus dan balok 

menggunakan pendekatan PMR sudah dapat dikatakan valid dan praktis oleh 

pakar. Kevalidan tersebut diukur melalui proses validasi pakar berdasarkan 

kriteria kontenlisi, konstruk, dan bahasa. Kepraktisan diukur melalui 

keterpakaian dan kemudahan siswa dalam menggunakan bahan ajar. 

2. Efek penerapan bahan ajar pokok bahasan bangun ruang sisi datar khususnya 

kubus dan balok dengan menggunakan pendekatan PMR terhadap hasil belajar 

siswa memberikan hasil yang sangat baik dengan nilai rata-rata siswa 81,3. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada guru bidang studi 

matematika khususnya untuk menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum dan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran, salah 

satunya adalah bahan ajar yang dibuat menggunakan pendekatan PMR karena 

bahan ajar yang dibuat menggunakan pendekatan PMR dapat menuntun siswa dari 

keadaan yang konkret dan membimbing siswa melalui masalah kontekstual 

sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa bukan hanya sekadar konsep tetapi 

juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



102 

Keberlanjutan pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan 

PMR untuk jenjang pendidikan dan materi yang lain perlu untuk dilakukan agar 

pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan lebih variatif. Pengembang 

hendaknya memilih fenomena-fenomena yang lebih sering ditemui dan mudah 

difahami oleh siswa sebagai masalah kontekstual yang dipilih untuk mengawali 

pembelajaran. Untuk pengaplikasian produk, guru hendaknya memperhatikan 

karakteristik siswa di sekolah ketika hendak menggunakan bahan ajar ini agar 

pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal. 
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Lampiran A.l 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PERTEMUAN 1 

Tingkat Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : VIW2 
Materi 
Alokasi Waktu 

: Kubus dan Balok 
:2 x40 menit 

Standar Kompetensi: Memahami sifat-sifat kubus dan balok serta menentuk:an 
uk:urannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas p~rmukaan dan volume kubus dan 
balok. 

Kemampuan Prasyarat (bila ada): Menghitung luas persegi dan persegi panjang 

lndikator 

a. Kognitif 
1. Menyebutkan unsur - unsur kubus dan balok 
2. Membuat jaring- jaring kubus dan balok 
3. Menemukan rumus luas pennukaan kubus dan balok. 
4. Menghitung luas permuk:aan kubus dan balok. 
5. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan luas permuk:aan kubus dan balok 
b. Afektif 

1. Karakter 
a) Tanggung jawab 

b) Toleran 

c) Kreatif 

2. Keterampilan Sosial 

a) Aktif 

b) Bekerjasama 

A. Tujuan Pembelajaran 

a. Kognitif 
1. Disediakan model bangun ruang, siswa diharapkan mampu 

menyebutkan unsur- unsur kubus dan balok serta membuatjaring
Janngnya 

2. Disediakan sebuah kotak kapur lampu dan kemasan pasta gigi, siswa 
dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok secara 
tepat. 

3. Disediakan beberapa buah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 
berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok, siswa dapat 
menghitung luas permukaan kubus dan balok secara tepat. 

b. Afektif 
l. Karakter 

Terlibat dalam proses pembelajaran berpusat pada siswa, dan siswa di 
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beri kesernpatan rnelakukan penilaian diri terhadap kesadaran dalam 
menunjukkan karakter: 
a) toleran: diantaranya adalah siswa rnernperlakukan ternan/guru 

dengan baik, sopan dan hormat, peka terhadap perasaan orang lain, 
tidak pemah rnenghina atau mernpermainkan ternan/guru, tidak 
pemah mernpermalukan ternan/guru dan menghargai pendapat 
oranglain. 

b) tanggung jawab: diantaranya siswa rnengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan, tidak pemah mernbuat alasan atau menyalahkan orang lain 
atas perbuatannya. 

c) kreatif: diantaranya siswa rnemberikan ide terhadap pernecahan 
masalah. 

2. Keterampilan Sosial 
Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa, dan siswa 
diberi kesernpatan melakukan penilaian diri terhadap kesadaran dalam 
menunjukkan keterampilan sosial: 
a) Dalarn diskusi kelompok atau kelas, siswa aktif mengajukan per

tanyaan, memberikan ide atau pendapat. 
b) Dalarn proses pembelajaran di kelas, siswa dapat menjadi pendengar 

yang baik. 
c) Dalam diskusi kelornpok, siswa dapat bekerjasama dalam mcnye

lesaikan tugas kelompok. 

B. Pendekatan Pembelajaran : RME (Realistic Mathematics Education) 

C. Metode Pembelajaran : 
1. Kerja Kelompok 
2. Tanyajawab 
3. Praktik dan Simulasi 
4. Penugasan 

D. Media dan Sumber Pembelajaran 
LKS, model kubus, dan balok, serta lingkungan. 

E. Langkah-Langkab Kegiatan 

L Pendahuluan 

No Kegiatan 

1. Guru membawa 
siswa pada situasi 
kehidupan sehari-
hari 

2 Siswa mengingat 
kembali materi 

Karakter/ 
Keterampilan Sosial 

1. Aktif memberikan 
ide atau pendapat 

2. Aktif mengaj ukan 
pertanyaan 

3. Menjadi pendengar 
yang baik 

Ak.iif memberikan ide 
atau pendapat 

Keter-
laksanaan 
(Yaffidak) 

Saran 
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luas persegi dan 
~se_gi paf!j ang 

3. Guru menyampai- Menjadi pendengar 
kan indikator yangbaik 
bel ajar 

IL Kegiatan Inti 

Karakter/ Keter-
No Kegiatan Keterampilan laksanaan Saran 

Sosial (Yaffidak) 
1. Guru membagi 1. Dapat dipercaya 

siswa kedalam 2. Tanggungjawab 
kelompok- individu 
kelompok yang 3. Tanggungjawab 
terdiri dari 4 atau 5 so sial 
orang 

2. Siswa dalam 1. Tanggung jawab 
kelompok individu/ 
mengidentifikasi kelompok 
bangun di sekitar 2. Aktif 
kelas yang mengajukan per-
berbentuk persegi tanyaan 
dan persegi 
panJ ang, guru 
membimbing siswa 
menemukan 
informasi tentang 
luas bangun 
terse but 

3. Guru 
mempersiapkan 
alat peraga berupa 
kotak kapur dan 
kemasan pasta gigi 

4. Guru menyaj ikan l. Tanggungjawab 
masalah konteks- Aktif 
tual dalam LKS, memberikan ide 

atau pendapat 
2. Ak'tif 

mengajukan per- 1 

tanyaan 
5. Guru membimbing 

siswa melakukan 
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aktivitas- aktivitas 
yang ada pada 
LKS, bila ada 
kesulitan 

6. Guru menekankan Dalam diskusi 
pada siswa untuk kelompok, siswa 
mengemukakan ide aktif mengemuka-
kelompoknya kan pendapat 
sendiri tentang cara 
menyelesaikan 
masalah 

7. Guru meminta be- 1. Dalam diskusi 
berapa perwakilan kelas, siswa 
kelompok untuk aktif 
mempresentasikan mengemukakan 
hasil diskusinyR, pendapat 

I sedangkan kelom- 2. Menjadi 
pok lain memberi pendengar yang 
tanggapan baik. 

f-
8. Guru membantu 

siswa untuk 
melakukan refleksi 
dan mengevaluasi 
proses berfikir 
mereka sendiri 

Ill Penutup 

Karakter/ Keter-
No Kegiatan Keterampilan laksanaan Saran 

So sial (Yaffidak) 
1. Guru memandu 

siswa dalam 
mengaitkankan 
informasi yang 
sudah mereka 
dapati dengan 
materi pelajaran 
dengan cara 
mengajukan 
pertanyaan I 
penuntun kepada I 

SlSWa 
2. Guru memotivasi 

I siswa untuk belajar 
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dengan tugas-tugas 
yang terpilih, 
menantang, dan 
menarik 

F. Penilaian 
1. T eknik Penilaian 

Terdapat banyak aspek yang dilatih, dikembangkan, serta dievaluasi dalam 
pembelajaran, diantaranya penilaian sikap, dan penilaian hasil belajar 
SlSWa 

2. Bentuk Instrumen 
Bentuk instrumen yang digunakan berupa tes uraian (terlampir). 

Tumijajar, Mei 2014 

~r-
Dwi Sayekti, S. Pd. 
NIP. 198305032009022006 
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Lampi ran A. 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PERTEMUAN 2 

Tingkat Satuan Pendidik:an : SMP 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas!Semester : Vlll/2 
Materi : Kubus dan Balok 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

Standar Kompetensi: Memahami sifat-sifat kubus dan balok serta menentukan 
uk:urannya. 

Kompetensi Dasar : Menghitung luas per1nukaan dan volume kubus dan 
balok. 

lndikator 

a. Kognitif 
1. Menemukan rumus volume kubus. 
2. Menemukan rumus volume balok. 
3. Menggunakan rumus volume kubus dan balok dalam menyelesaikan 

masalah yang terkait dalam kehidupan sehari- hari 
b. Afektif 

1. Karakter 
a) Tanggungjawab 

b) Toleran 
c) Kreatif 

2. Keterampilan Sosial 
a) Aktif 

b) Bekeijasama 

A. Tujuan Pembelajaran 

a. Kognitif 
1. Disediakan sebuah kotak kapur berbentuk: kubus, siswa dapat 

menemukan rumus volume kubus secara tepat. 
2. Disediakan sebuah kemasan pasta gigi berbentuk balok, siswa dapat 

menemukan rumus volume balok secara tepat. 
3. Disediakan beberapa buah masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan volume kubus dan balok, siswa dapat menghitung 
volume kubus dan balok secara tepat. 

b. Afektif 
l. Karakter 

Terlibat dalam proses pembelajaran berpusat pada siswa, dan siswa di 

beri kesempatan melakukan penilaian diri terhadap kesadaran dalam 

menunj ukkan karakter: 

a) toleran diantaranya adalah siswa memperlakukan ternan/guru 

dengan baik, sopan dan hormat, peka terhadap perasaan orang lain, 
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tidak pemah menghina atau mempermainkan ternan/guru, tidak 

pemah mempermalukan ternan/guru dan menghargai pendapat 

orang lain 

b) tanggung jawab: diantaranya siswa mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan, tidak pemah membuat alasan atau menyalahkan orang lain 

atas perbuatannya. 
c) kreatif: diantaranya siswa memberikan ide terhadap pemecahan 

masalah. 

2. Keterampilao Sosial 
Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa, daf' siswa 

diberi kesempatan melakukan penilaian diri terhadap kesadaran dalam 
menunjukkan keterampilan sosial: 
a) Dalam diskusi kelompok atau kelas, siswa aktif mengajukan per

tanyaan, memberikan ide atau pendapat. 
b) Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa dapat menjadi pendengar 

yang baik. 

c) Dalam diskusi kelompok, siswa dapat bekerjasama dalam menye
lesaikan tugas kelompok. 

B. Pendekatan Pembelajaran : RME (Realistic Mathematics Education) 

C. Metode Pembelajaran : 
1. Kerja Kelompok 
2. Tanya jawab 
3. Praktik dan Simulasi 
4. Penugasan 

D. Media dan Sumber Pembelajaran 
LKS, model kubus, dan balok, serta lingkungan. 

E. Langkah-Laogkah Kegiatao 

I. Pendaltuluan 

No Kegiatao 

I. Guru membawa 
siswa pada situasi 
kehidupan sehari-
hari 

'------------- ----- ------· 

1. 

2 

3. 

Karakter/ 
Keterampilao 

Sosial 
Aktif 
memberikan 
ide atau 
pendapat 
Aktif mengaj u-
kan pertanyaan 
Menjadi 
pendengar yang 
baik 

Keter-
laksaoaao Saran 
(Yaffidak) 
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2. Siswa mengingat Aktif memberikan 
kembali materi luas ide atau pendapat 
pennukaan kubus 
dan balok yang 
telah dipelajari 
sebelumnya 

3. Guru menyampai- Menjadi pendengar 
kan indikator yangbaik 
bela jar 

IL Kegiatan Inti 

Karakter/ Keter-
No Kegiatan Keterampilan laksanaan s~ran 

So sial (Yaffidak) 
1. Guru membagi 1. Dapat dipercaya 

siswa kedalam 2. Tanggung 
kelompok- jawab individu 
kelompok yang 3. Tanggung 
terdiri dari 4 atau 5 jawab sosial 
orang 

2. Siswa dalam 1. Tanggung 
kelompok jawab individu/ 
mengidentifikasi kelompok 
bangun di sekitar 2. Aktif 
kelas yang mengajukan per-
berbentuk kubus tanyaan 
dan balok, guru 
membimbing siswa 
menemukan 
informasi tentang 
luas permukaan 
dan volume bangun 
terse but 

3. Guru 
mempersiapkan 
alat peraga berupa 
kotak kapur dan 
kemasan pasta gigi 

4. Guru menyajikan 1. Tanggung 
masalah konteks- jawab Aktif 
tual dalam LKS, memberikan 

ide atau 

------ ~ndapiJ:~--
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2. Aktif 
mengaj ukan per-
tanyaan 

5. Guru rnernbirnbing 
siswa rnelakukan 
aktivitas- aktivitas 
yang ada pada 
LKS, hila ada 
kesulitan 

6. Guru rnenekankan Dalarn diskusi 
pada siswa untuk kelornpok, siswa 
rnengernukakan ide aktif rnengemuka-
kelompoknya kan pendapat 
sendiri tentang cara 
menyelesaikan 
masalah 

7. Guru meminta be- 1. Dalam diskusi 
berapa perwakilan kelas, siswa 
kelompok untuk aktif 
mempresentasikan mengemukakan 
hasil diskusinya, pendapat 
sedangkan kelom- 2. Menjadi 
pok lain memberi pendengar yang 
tanggapan. baik. 

8. Guru membantu 
siswa untuk 
melakukan refleksi 
dan mengevaluasi 
proses berfikir 
rnereka sendiri 

Ill. Penutup 

Karakter/ Keter-
No Kegiatan Keterampilan laksanaan Saran 

So sial (Yaffidak) 
1. Guru memandu 

siswa dalam 
mengaitkankan 
informasi yang 
sudah mereka 

I 
dapati dengan 
materi pelajaran 

::;;~~:~~ ---~--------- _____ l_ ---
-~ 
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pertanyaan 
penuntun kepada 
stswa 

2. Guru memotivasi 
siswa untuk belajar 
dengan tugas-tugas 
yang terpilih, 

I L 
menantang, dan 
menarik 

F. Penilaian 
1. T eknik Penilaian 

Terdapat banyak aspek yang dilatih, dikembangkan, serta dievaluasi dalam 
pembelajaran, diantaranya penilaian sikap, dan penilaian hasil belajar 
SlSWa 

2. Bentuk Instrumen 
Bentuk instrumen yang digunakan berupa tes uraian (terlampir). 

Tumijajar, Mei 2014 

* Dwi Sayekti, S. Pd. 
NITP. 198305032009022006 
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Lampiran A.3 I PROTOTIPE 1 

beMSTIR H.eR.Jtl ~I~Wtl (bK.~) 1 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Waktu : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

Pada LKS ioi kaliao akao belajar: 

l. Mengidentiftkasi unsur-unsur kubus dan balok. 
2. Membuat jaring-jaring kubus dan balok. 
3. Menurunkan rurnus luas permukaan kubus dan balok 
4. Menggunakan rurnus luas permukaan kubus dan balok 

untuk rnenyelesaikan soal 

Petuojuk pengisian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Baca dan faharni pernyataan-pernyataan dari situasi masalah yang disajikan 

dalarn LKS berikut ini. Kernudian pikirkan kemungkinan jawabannya. 

Catatlah kernungkinan-kernungkinan jawaban serta hal-hal penting yang sudah 

dirnengerti ataupun belurn dimengerti. 

2. Diskusikan hasil pernikiranmu dengan ternan sekelompok. Kemudian bahaslah 

hal-hal yang dirasa perlu, untuk mernpertegas kebenaran jawaban atau untuk 

rnernperoleh pernaharnan d:m pengertian yang sama terhadap masalah yang 

ditanggapi berbeda oleh ternan sekelompok. Jika masih terdapat rnasalah yang 

tidak dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, tanyakan kepada guru. 

APERSEPSI 

Di sekitar kita banyak dijurnpai benda-benda yang merupakan refleksi dari 

bangun datar yang berbentuk persegi atau persegi panjang, bahkan bangun 

tersebut sering kita pergunakan baik dalam aktivitas sehari - hari, misalnya rneja, 

papan tulis, lapangan basket, lapangan sepak bola, dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu, refleksi dari bangun datar tersebut tidak asing lagi bagi kita. 

Kalian pasti sering rnelihat pertandingan sepak bola atau bahkan rnenjadi 

pemainnya. Anak-anak kecil biasanya bermain sepak bola di tanah kosong. Pada 

urnurnnya, pertandingan sepak bola untuk suatu kejuaraan rnemerlukan sebuah 

lapangan bola dengan syarat dan ukuran tertentu. Untuk rnengetahui unsur-unsur 

yang rnenyusunnya dan bagairnana luas bangun datar yang rnenyerupai persegi 

atau persegi panjang, rnaka kita akan rnernpelajarinya rnelalui aktivitas berikut ini. 
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Aktivitas 1 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara berkelompok. 

LUAS SECARA KONTEKSTUAL 

Gambar 1. Lapailgan Bola 

Tujuan: Mengaitkan konsep luas dengan konteks lapangan sepakbola 

Pertanyaan : 

1. Merefleksikan bangun datar apakah lapangan sepakbola tersebut? 

2. Mengapa demikian ? Sebutkan alasannya ! 

3. Bagaimanakah rumus mencari luas langan sepakbola tersebut 1 

118 

4. Coba kalian sebutkan benda - benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar 

kalian yang memiliki bentuk yang sama dengan lapangan sepakbola tersebut! 
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AKTIVITAS2 

Tujuan : Menyebutkan unsur - unsur kubus 

Perhatikan gambar berikut ! 

Gambar2 

1. Menurut kalian, merefleksikan bangun ruang apakah benda tersebut? 

119 

2. Gambarlah bangun ruang yang berbentuk sama dengan kotak kapur, kemudian 
berilah nama pada masing-masing titik sudutnya. 

l 

I 
I 
i 
I 

[ 
\ 
~~ 

KOTAKKAPUR 

I 
I 
~ 

3. Ada berapa buah sisi datar berbentuk persegi kongruen yang dimiliki oleh 

bangun ruang tersebut? 

4. Ada berapa buah rusuk dan berapa buah titik sudut yang dimiliki oleh bangun 

ruang tersebut? 

5. Ada berapa buah diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang yang 

dimiliki oleh bangun ruang tersebut? 

6. Sekarang definisikan kubus dengan bahasamu sendiri. 

Kubus adalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 
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AKTIVITAS3 

Tujuan: Menyebutkan unsur-unsur balok 

Perhatikan gambar berikut ! 

Gambar 3 

1. Menurut kalian, merefleksikan bangun ruang apakah benda tersebut? 
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2. Gambarlah bangun ruang yang berbentuk sama dengan kemasan pasta gigi, 

kemudian berilah nama pada masing-masing titik sudutnya. 

KEMASAN PASTA GIGI 

3. Ada berapa buah bangun datar yang berbentuk persegi panjang kongruen dan 

sejajar yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? 

4. Ada berapa buah rusuk dan berapa buah titik sudut yang dimiliki oleh bangun 

ruang tersebut? 

5. Ada berapa buah diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang yang 

dimiliki oleh bangun ruang tersebut? 

6. Sekarang amatilah benda-benda berbentuk balok kemudian definisikan balok 

dengan bahasamu sendiri. 

Balok adalaah ................................................................................................... . 
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Aktivitas 4 

Tujuan: 

Untuk menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

Alat dan Bahan : 

1. Kotak kapur 

2. Kemasan pasta gigi 

3. Gunting 

4. Pensil dan penggaris 

Langkah-langkah : 

1. Buka kotak kapur dan kemasan pasta gigi tersebut. 

2. Gunting beberapa rusuknya. 

3. Bentangkan di atas meja sehingga bidang-bidang tersebut sating terkait 

membentuk suatu bangun datar yang disebut jaring-jaring. 
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4. Amatilah bentuk bidang sisi yang sating terkait dan membentuk jaring-jaring 

terse but. 

5. Jawabla~ pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

Pert2nyaan : 

l. Gambarlah bangun ruang yang berbentuk sama dengan kotak kapur dan 

kemasan pasta gigi tersebut. 

KOTAKKAPUR KEMASAN PASTA GIGI 
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2. Gambarlah jaring-jaring kotak kapur dan kemasan pasta gigi tersebut. 

Gambar jaring-jaring kotak kapur Gambar jaring-jaring kemasan 
pasta gigi 

3. Bagaimanakah luas setiap bidang sisi kotak kapur? 

4. Bagaimanakahjumlah luas seluruh permuk:aan kotak kapur? 

5. Bagaimanakah luas setiap bidang sisi kemasan pasta gigi? 

6. Bagaimanakahjumlah luas seluruh permuk:aan kemasan pasta gigi? 
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Ju~impulan : 

Luas pennukaan kubus : 

s 
Jika kubus memiliki panjang rusuk s, maka luas pennukaan kubus adalah: 

ltt~impulan : 

Luas pennukaan balok : 
r-/-+'----r/ 

,--~---------- L/1 
p 

t 
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Jika balok memiliki panjangp, lebar /,dan tinggi t, maka luas pennukaan balok 

adalah: 
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TUGAS INDIVIDU 1 

Soal untuk no.l- 3 

Pada malam pembagian hadiah dalarn rangka perayaan 17 Agustus di kampung 

Noni, akan dibagikan hadiah- hadiah untuk para juara. Hadiah- hadiah tersebut 

dikemas dalam sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30cm dan 

disampul dengan wama - wama yang berbeda supaya tidak keliru ketika hendak 

dibagikan. 

hadiah untuk juara pertama diberi sampul berwarna coklat, juara kedua diberi 

sampul berwama hijau muda, dan juara ketiga diberi sampul berwama biru 

seperti pada gambar di bawah ini. 

Sebelurn dibagikan, hadiah- hadiah tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak 

kardus dan disusun secara sejajar. 

Pertanyaan: 

1. Merefleksikan bangun ruang apakah kotak kardus tersebut? 

2. Berilah nama yang berbeda pada setiap titik sudut hadiah- hadiah untuk para 

juara tersebut, kemudian tuliskan secara tepat nama dari kotak kardus yang 

berisikan hadiah- hadiah tersebut' 

3. Sekarang kalian sudah mempunyai sebuah bangun ruang yang merupakan 

refleksi dari kotak kardus tersebut lengkap dengan namanya. 

a. Berapakah sisi yang dimiliki oleh kotak kardus tersebut?, tulislah nama 
sisi-sisinya! 

b. Berapakah rusuk yang dimiliki oleh kotak kardus tersebut?, tulislah nama 

rusuknya! 
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c. Berapakah diagonal sisi yang dimiliki oleh kotak kardus tersebut?, 
tulislah nama diagonal sisinya! 

d. Berapakah diagonal ruang yang dimiliki olt"h kotak kardus tersebut?, 
tulislah nama diagonal ruangnya! 

4. Sebuah balok dengan panjang p, lebar sama dengan tinggi yaitl..!. s. Jika balok 

tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka akan membentuk 

dua buah kubus. Gambarkan cara membagi balok tersebut dan berapakah 

luas pennukaan masing-masing kubus? 

5. 

Sebuah kotak teh berbentuk balok memiliki panjang 10 em, tinggi 15 em, dan 

luas pennukaan 450 em2
, berapakah lebar kotak teh tersebut? 
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Lampiran A.4 

Materi Pokok : Kubus dan Balok 

Waktu : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

Pada LKS ini kalian akan belajar : 

[!ada £!KS ini, fiafUL"t a/ian~:·_ 

1. ~ 1UlltlU6 tUJf.um.e PeltiiiWrlan'ltR.W 

1. Petunjuk pengisian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1. Baca dan faharni pemyataan-pemyataan dari situasi rnasalah yang disajikan 
dalarn LKS berikut ini. Kernudian pikirkan kernungkinan jawabannya. 

Catatlah kernungkinan-kernungkinan jawaban serta hal-hal penting yang sudah 
dirnengerti ataupun belum dirnengerti. 

2. Diskusikan hasil pernikiranrnu dengan ternan sekelornpok. Kemudian bahaslah 

hal-hal yang dirasa perlu, untuk rnernpertegas kebenaran jawaban atau untuk 
rnernperoleh pernaharnan dan pengertian yang sarna terhadap rnasalah yang 

ditanggapi berbeda oleh ternan sekelornpok. Jika masih terdapat rnasalah yang 

tidak dapat diselesai kan dengan diskusi kelornpok, tanyakan kepada guru. 

APERSEPSI 

Di sekitar kita banyak dijurnpai benda-benda yang rnerupakan refleksi dari 

bangun ruang yang bcrbentuk kubus dan balok, bahkan bangun tersebut sering 

kita pergunakan baik dalam aktivitas sehari - hari, misalnya bak rnandi, kotak 

nasi, kardus, lemari dan lain sebagainya. Oleh karena itu, refleksi dari bangun 

ruang tcrsebut t1dak asmg lag1 bag1 klta. 
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Kalian pasti pemah melihat perlombaan renang yang disiarkan langsung di 

televisi bahkan mungkin pemah melakukan aktivitas berenang itu sendiri. Anak

anak kecil biasanya suka sekali berenang. Pada umurnnya, perlombaan renang 

untuk suatu kejuaraan memerlukan sebuah kolam renang dengan syarat dan 

ukuran tertentu. Untuk mengetahui unsur-unsur yang menyusunnya dan 

bagaimana volume kolam renang yang menyerupai balok tersebut, maka kita akan 

mempelajarinya melalui aktivttas berikut ini. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara berkelompok. 

(£g~!f:~1:J 

Gambar 1. Kolam Renang 

bu11 kan materi volume dengan konteks kolam renang 
-~~-~--~~~~-R 

1. Merefleksikan bangun ruang apakah kolam renang tersebut? 

2. Mengapa demikian? Sebutkan alasannya! 

3. Unsur - unsur bangun datar apa sajakah yang menyusun kolam renang di atas? 

4. Coba kalian sebutkan benda - benda apa saja yang ada dilingkungan sekitar 

kalian yang memiliki bentuk yang sama dengan kolam renang tersebut 1 
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:> IAKTIVITAS 21 <: 
Perhatikan gambar berikut ! 

Gambar 2. jaring- jaring 

Kalian tentu masih ingat gambar jaring- jaring bangun ruang di atas. Menyerupai 

banguG ruang apakah jika rusuk- rusuk dari jaring- jaring tersebut dilekatkan satu 

sama lainnya? 

Coba gambarkan model jaring - jaring kubus yang lainnya 
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Tujuan: Membuat model- model kubus balok 

( ALAT dan BAHAN ) 

1. Karton 

2. Pensil 

3. Lem 

Langkah - Langkah: 

4. Gunting 

5.Penggaris 

1. Buatl~hjaring- jaring kubus secara mandiri dengan panjang rusuk 10 em. 

2. Dalam setiap kelompoknya, setiap anak minimal membuat 6 buah jaring -

jaring kubus dengan ukuran yang sama besar. 
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3. Rekatkanlahjaring- jaring tersebut sehingga menjadi model- model kubus 

yang sama besar. 

4. Lalu, kumpulkanlah mudel- model kubus tersebut menjadi satu kesatuan yang 

utuh dalam setiap kelompoknya. 

5. Nah, sekarang kalian sudah mempunyai model - model kubus yang sama 

ukurannya dalamjumlah yang sangat banyak bukan?. 

6. Lalu, jawablah pertanyaan pada aktivitas 3 berikut ini. 

> IAKTIVITAS 3l < 
Tujuan 

Menentukan volume balok secara induktif 

Susunlah model - model kubus yang telah kalian buat seperti gambar berikut, lalu 

amati apa yang terjadi. 

1. Menyerupai bangun ruang apakah susunan kubus - kubus tersebur:' 

2 Jika ukuran rusuk kubus besamya dimisalkan satu satuan panjang, berapakah 

ukuran bangun ruang yang terbentuk oleh susunan kubus - kubus tersebut7 

3 Ada berapa buahkah kubus yang menyusun bangun ruang tersebut'' 
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Lakukan beberapa kali percobaan berikut ini, lalu isilah kolom yang telah 

disediakan! 

Susunan Kubus yang Sisi Sisi Sisi Ban yak Volume 
akan dibentuk de pan sampmg tegak kubus bangun yang 

terbentuk: 

/ / I 
L 2 4 3 24 24 

/' / / v I /'vv 
~~'v/ 
y4 

-2-

/ / / 
L L L // ....... ....... ......... .......... . ........ 

v/ 
v/ 
v/ 
v 

/ / / / 
/ / / L // ....... ....... ......... . ......... ......... 

v/ 
v 

/ 

/ 
....... . ...... ......... .......... ......... 

/ v 
I 

Vv 
vv 

/. / 
' 
' I 
' 
' 
' ,..---------- /( 

p 

1\.tsimpulan : 
1"/'----i'-----T/ 

Volume balok 

p 

Jika balok memilikt panjang p, Iebar /,dan tinggi t, maka rumus volume balok 

adalah: 

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

............................................................................................................................... 
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Tujuan: Menentukan rumus volume kubus 

Susunlah kembali model - model kubus yang telah kalian buat seperti gambar 

berikut, lalu amati apa yang terjadi. 

1. Menyerupai bangun mang apakah susunan kubus - kubus tersebut? 

2. Jika ukuran rusuk kubus besamya dimisalkan satu satuan panjang, berapakah 

ukuran bangun ruang yang terbentuk oleh susunan kubus - kubus tersebut? 

3. Ada berapa buahkah kubus yang menyusun bangun ruang tersebut? 

Lakukan beberapa kali percobaan berikut ini, lalu isilah kolom yang telah 

disediakan! 

Susunan Kubus yang Sisi Sisi Sisi Ban yak Volume 
akan dibentuk de pan sampmg tegak kubus bangun yang 

terbentuk 

L L / I / / / 

f 
2 2 2 8 8 

,/ 

/ 
// 

v2 
-2-

f-

/ / ./ 
/ / / ······· ....... .. ...... .......... ......... 

/ 

/ 

I 
.... 

'------~~ ------ -- ---- --- ------~-- --·-- -~-----~--~-
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/: / 
s 

' 
,--J---- -;? 

I 
lte~impulan : 

Volume kubus: 

s 
Jika kubus memiliki panjang rusuk s, maka rumus volume kubus adalah: 
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Tugas lndividu 2 

l. Sebuah kado berbentuk kubus berukuran 20 em terlihat seperti gambar berikut! 

Tentukanlah volume kotak kado tersebut! 

2 Sebuah kotak printer berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 65 em, Iebar 30 em, dan 

tinggi 25em. Tentukanlah volume kotak pr:nter tersebut 

3. Pak Ali memili:ci sebuah kulam ikan berbentuk balok yang terletak di samping rumahr.ya 

Kolam ikan tersebut diisi air sampai penuh, kemudian dimasukkan beberapa ekor ikan. Jika 

luas permukaan air dalam kolam ikan itu 2 m2 serta kedalamannya 0,5 m., berapakah volume 

kolam ikan tersebut? 

i 
Gambar 4. Kolam fkan 

4 Sebuah kotak teh berbentuk balok memiliki panjang I 0 em, tinggi I 5 ern, dan luas permukaan 

450 em2
, berapakah volume kotak teh tersebut? 

iii ~ 
5 Setiap hari minggu, Pak Amir membersihkan kamar mandi di rumahnya Salah satu bak 

penampungan air di kamar mandi Pak Amir berbentuk kubus dengan panjang rusuk I m 

Ketika akan dibersihkan, bak penampungan air tersebut berisi seperempatnya Karena merasa 

sayang untuk dibuang, air tersebut dimasukan kedalam wadah air yang berbentuk balok 

dengan ukuran SO em x SO em x 40 em sebanyak 2 buah untuk menyiram bunga. Sisanya 

digunakan untuk keperluan membersihkan bak maandi tersebut Nah, dapatkah kalian 

menentukan berapakah sisa air yang digunakan untuk mcmbcrsihkan bak mandi tcrscbut? 
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• Lampiran A.5 
.--P-R_O_T_O_TI_PE-2....,, • 

• • 
• Materi Pokok : Kubus dan Balok 

• • • • : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

~· 
• • Waktu 

• •. ',· ffada £:KS ini, fiafi.an a/ian, RJ,.. ;,..._ : 
.: ~J"'&' • • • • • • • • I. 

• 2. 

• • • • 

• • • Baca dan faharni pemyataan-pemyataan dari situasi masalah yang disajikan dalam • 
LKS berikut ini. Kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya . 

Diskusikan hasil pemikiranmu dengan ternan sekelompok. Bahaslah hal-hal yang • 
dirasa perlu, untuk mempertegas kebenaran jawaban atau untuk memperoleh • 
pemahaman dan pengertian yang sama terhadap masalah yang ditanggapi berbeda 
oleh ternan sekelompok. Jika masih terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan • 
dengan diskusi kelompok, tanyakan kepada guru . • ::> I APERSEPSI I ~ • 

• Kalian tentu pemah bertemu dengan masalah yang melibatkan penerapan konsep kubus • 

• dan balok dalam kehidupan sehari- hari. • 

•

• Contohnya saja, Rina mempunyai sepuluh buah kotak yang menyerupai kubus dengan •• 

panjang rusuknya 10 em. Kemudian ia ingin membuat sebuah balok yang disusun dari 

• kubus tersebut panjang balok menjadi dua kali lebamya dan tinggi balok sama dengan • 

• tinggi rusuk kubus. Nah, dapatkah kalian membantu Rina menentukan ukuran balok • 

• tersebut? Adakah sisa kubus yang tidak terpakai ketika balok yang dimaksud telah • 

• terbentuk? Jika ada, dapatkah kalian sebutkan ada berapa buah kubus yang tersisa? Dan • 

• berapakah ukuran balok yang berhasil disusun oleh Rina? • 

• • -------------------
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••••••••••••••••••• • 135. • • • Untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas, tentunya kita harus paham terlebih • 

• dahulu akan konsep bangun ruang yang dimaksud. Bangun ruang yang dimaksudkan • 

pada cerita di atas merupakan bangun ruang yang tersusun dari beberapa buah bangun 

• datar berupa persegi ataupun persegi panjang. Di sekitar kita ada banyak dijumpai • 

• benda-benda yang merupakan reflekst dari bangun datar yang berbentuk persegi atau • 

• persegi panjang. Bangun tersebut sering kita perganakan dalam aktivitas sehari - hari, 

• misalnya meja, papan tulis, lapangan basket, lapangan sepak bola, dan lain-lain . 

• Refleksi dari bangun datar tersebut tidak asing lagi bagi kita. 

• Nah, untuk itu ada baiknya kita belajar mengetahui unsur-unsur bangun datar dan 

• bangun ruang agar kita dapat menyelesaikan permasalahan di atas melalui aktivitas -

• aktivitas berikut ini. 

• • • • • • • • • • • • • 

> IAKTlVIT AS tj 

Mengaitkan konsep luas dengan konteks lapangan basket. 

LUAS SECARA KONTEKSTUAL 

. "' ., -..: 

Gambar 1. Lapangan Basket SMPN 1 Tumijajar 

• Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara berkelompok. 

• • 
1. Merefleksikan bangun datar apakah lapangan basket tersebut? 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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·········-·-······· • 136. • • • 2. Mengapa demikian? Sebutkan alasannya! • ······························································································································ 

• 3. ~~~~~=~~~-~-~~-~-~~~-=~~~~~~-~~~~--~-~-~.~~~~~-~~5~~~-~~~-~~~~~-: .......................... . 
• • • • 4. Coba kalian sebutkan benda- benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian • 

• • • • • • • • • • • 

yang memiliki bentuk yang sama dengan lapangan basket tersebut! 

> < 
Menyebutkan unsur- unsur kubus 

Gambar 2 

• I . Menurut kalian, merefleksikan bangun ruang apakah benda tersebut? 

• • 
2. Gambarlah bangun ruang yang berbentuk sama dengan kotak lampu tersebut, 

kemudian berilah nama pada masing-masing titik sudutnya. 
~~}~!~~~~~5!_.~~-

• 

sf':_,/ 

{' KOTAK LAMPU • ;~:, ------------~ 

f ~ 
• 1: 

:~; • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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······--·--········ • 137. • • .3. Ada berapa buah sisi datar berbentuk persegi kongruen yang dimiliki oleh bangun • 
ruang tersebut? • - 4. Ada berapa buah rusuk dan berapa buah titik sudut yang dimiliki oleh bangun ruang 

W tersebut? • .5. Ada berapa buah diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang yang dimiliki 
oleh bangun ruang tersebut? • • 6. Sekarang definisikan kubus dengan bahasamu sendiri. • ~~~~~- -~~~~~-:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: •. ·.: ::::::::::::::::::::::::::::: :·.: •. :::::: :·.: ::·. :: 

• • • • • • • • • • • • 

I AKTIVIT AS 31 

Menyebutkan unsur-unsur balok 

Perhatikan gambar berikut! 

Gambar 3 

• 1. Menurut kalian, merefleksikan bangun ruang apakah benda tersebut? 

• 2. . o~~b~~i~h ·b~~~~~ -~~~~ ·;~~-~- b~;i,·~~~- -~~~~ ·ct~-~~-~~- ~~~~~-~~- ~~~-~~- -~·i·~L .. • • • 
kemudian berilah nama pada masing-masing titik sudutnya. 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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·····-·----····--·· • 1~· • • • ~_,--_ ----",_ ~ • 
/ 

• / KEMASAN PASTA GIG I 1 • 

• ~, 'I • 
• ~! !1 • 
.. ~~ .:·· .. ·:1 .. ~ ~l ~ 

• jl li • 
• \::.;;;~;~,~;;;;o~~~..,;;;;.~.;;::,.<;.;;;;~;~~~;;..-.;,,._w-.:Pei~;;;iitii£;1// • 

• 3. Ada berapa buah bangun datar yang berbentuk persegi panjang kongruen dan sejajar • 

• yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? • • .............................................................................................................................. • 
• 4. Ada berapa buah rusuk dan berapa buah titik sudut yang dimiliki oleh bangun ruang • 

• tersebut? • • ···································································································································· • 
• 5. Ada berapa buah diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang yang dimiliki • 

• ~~~~.-~a-~~~-~--~~~- .t~-~s~~~t.?................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 

• 6. Sekarang amatilah benda-benda berbentuk balok kemudian definisikan balok dengan • 

• bahasamu sendiri. • 

• Balok adalah .................................................................................................... • • .......................................................................................................................... • • .......................................................................................................................... • 
: 2 [AKTIVITAS 41 < : 
• • • • 

Kahan tentu pemah berbelanja di toko. Saat berbelanja, kalian tentunya akan • 
menemukan banyak sekali barang - barang belanjaan yang dikemas dalam sebuah 

111111 
kotak. Kemasan tersebut dibuat semenarik mungkin. Ada kotak yang menyerupai W 
kubus, dan ada juga kotak yang menyerupai balok. Nah, berikut ini kita akaan bela jar • • menentukan luas permukaan dari kotak- kotak kemasan tersebut. 

• • -------------------
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-··-·--············ • 139. • • I ¢ TUJUAN: ) = 
• Menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok • 

• [ ALAT dan BAHAN: l • 
• 1. Kotak berbentuk kubus • 

• 2. Kotak berbentuk balok • 

• 3. Gunting • 

• 4. Pensil dan penggaris • 

• ¢ LANGKAH-LANGKAH: l ~~~ 
• 1. Buka kotak berbentuk kubus dan balok tersebut. • 

• 2. Gunting beberapa rusuknya. • 

• 3. Bentangkan di atas meja sehingga bidang-bidang tersebut saling terkait • 

• • • • • 

membentuk suatu bangun datar yang disebut jaring-jaring. • 

4. Amatilah bentuk bidang sisi yang saling terkait dan membentuk jaring-jaring • 

terse but. 

5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

( PERTANYAAN: ] 

• 1. Gambarlah jaring-jaring kotak lampu dan kemasan pasta gigi tersebut. 

• rGarnbar jaring-jaring kotak larnpu Garnbar jaring-jaring kemasan pasta gigi"' 

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • l ) 

• • -------------------
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140 • 

• 2. Bagaimanakah luas setiap bidang sisi kotak lampu? • . ................................................................................................................................. .. 
• 3. Bagaimanakahjumlah luas seluruh permukaan kotak lampu? 

• • • • • • 4. Bagaimanakah luas setiap bidang sisi kemasan pasta gigi? 

• • • • 5. Bagaima-:1akahjumlah luas seluruh permukaan kemasan pasta gigi? 

• • • • Kesimpulan : 

• Luas permukaan kubus : 

s 

• • • • • 
Jika kubus memiliki panjang rusuk s, maka luas permukaan kubus adalah: 

• Kesimpulan : • r/--i-: ------r"/ 

• Luas permukaan balok : t 
I ___ ,.---------- 17 

l 
p 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jika balok memiliki panjang p, Iebar !, dan tinggi t, maka luas permukaan balok • 

adalah: 

. ........................................................................................................................... . 
····························································································································· 

• • • • -------------------
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-········-····--··· • • • TUGAS INDIVIDU 1 

• • Soal untuk no.1- 3 

Pada malam pembagian hadiah dalam rangka perayaan 17 Agustus di kampung i~oni, 

ll 

• • • 
akan dibagikan hadiah - hadiah untuk para juara. Hadiah - hadiah tersebut dikemas 

dalam sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30cm dan disampul 

dengan warna- warna yang berbeda supaya tidak keliru ketika hendak dibagikan. 

hadiah untuk juara pertama diberi sampul berwarna coklat, juara kedua diberi sampul 

berwarna hijau muda, dan juara ketiga diberi sampul berwarna biru seperti pada 

• gambar di bawah ini. 

• 4> • ~..,. .. -• ,, 
• • Sebelum dlbagikan, hadiah - hadiah tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kotak 

• kardus dan disusun secara sejajar . 

• Pertanyaan: 

1. Merefleksikan bangun ruang apakah kotak kardus tersebut? • .2. Berilah nama yang berbeda pada setiap titik sudut hadiah- hadiah untuk para 

juara tersebut, kemudian tuliskan secara tepat nama dari kotak kardus yang 

berisikan hadiah- hadiah tersebutl • • • • • • • • • 

3. Sekarang kalian sudah mempunyai sebuah bangun ruang yang merupakan 

refleksi dari kotak kardus tersebut lengkap dengan namanya. 

a. Berapakah sisi yang dimiliki oleh kotak kardus tersebut?, tulislah nama 
sisi -sisinya! 

b. Berapakah rusuk yang dimiliki oieh kotak kardus terse but?, tulislah nama 
rusuknya! 

141 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ------------------
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• 142 • • • • ··············································································································· • 

············································································································· 
• c. Berapakah diagonal sisi yang dimiliki oleh kotak kardus terse but?, • 

• ~~~-i.~~~~. ~~~~ .~i·~-~-~.~-~~- -~~~-~~~~.'..................................................................... • • :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· • 
111r1 d. Berapakah diagonal ruang yang dimiliki oleh kotak kardus tersebut?, -
W tulislah nama diagonal ruangnya! W • :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::······· • 
~~ 4. Seb~~h·b~i~k·d~~~~~·~~j·~·~~·;·:·i~b·~~-~~~~-d~~~~~-~i~~~·;~i~~·; ... Jik~ balok ~~ 
~~ tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka akan membentuk • 

~~ dua buah kubus. Gambarkan cara membagi balok tersebut dan berapakah • 

• luas permukaan masing-masing kubus dalam p? • 

• 5. • 

I fb i 
• Sebuah kotak teh berbentuk balok memiliki panjang 10 em, tinggi 15 em, dan • 

• luas permukaan 450 cm2
, berapakah Iebar kotak teh tersebut? • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• • 143 • 

• Lampiran A.6 
.--P-R-OT-0-TI-PE-2_,, • 

• • 
• Mata Pelajaran 

• Kelas 

• Materi Pokok 

• Waktu 

• Standar Kompetensi 

• Kornpetensi Dasar 

• 

: Maternatika 

:VIII SMP 

: Kubus dan Balok 

: 2 x 40 rnenit (2 jam pelajaran) 

: Mernahami sifat-sifat kubus, balok, prisrna, limas dan bagian 
bagiannya, serta rnenentukan ukurannya 

: Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisrna 
dan Iimas 

• Pada LKS ini kalian akan belajar : 

·1··.:~-.9~~ £3(5 ini, ~-· ~: . .... ····· .... · .... ·· •l ' 1. JHmwauJian.IUUttU6 tuJlunre peJttnU!t~ ~ dan DaWi.·.' ... . 

•
I · 2 .. ~ IUUttU6 tuJtunre ~ dan 6a£oli untuJi 
' ~ailian 6cud 

• • • • • • • • • • • • • • • • 1. Petunjuk pengisian Lembar Kerja Siswa (LKS) • 

I. Baca dan faharni pemyataan-pemyataan dari situasi rnasalah yang disajikan dalarn • 

• • • • • • 
• 2. • • • • • • 

LKS berikut ini. Kernudian pikirkan kernungkinan jawabannya. Catatlah 

kernungkinan-kernungkinan jawaban serta hal-hal penting yang sudah dirnengerti • 
ataupun belurn dirnengerti. 

Diskusikan hasil pernikiranrnu dengan ternan sekelornpok. Kernudian bahaslah hal- • 

hal yang dirasa perlu, untuk rnernpertegas kebenaran jawaban atau untuk • 

rnernperoleh pernaharnan dan pengertian yang sarna terhadap rnasalah yang • 
ditanggapi berbeda oleh ternan sekelornpok. Jika rnasih terdapat rnasalah yang tidak 

dapat diselesaikan dengan diskusi kelornpok, tanyakan kepada guru. • 

• • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• 
• 144. • • • APERSEPSI • 

• Kalian tentunya pemah bertemu dengan permasalahan yang berkaitan dengan volume 

• bangun ruang dalam kehidupan sehari- hari. Contohnya saja permasalahan berikut ini • • • Setiap hari minggu, Pak Amir membersihkan kamar mandi di rumahnya. Salah satu bak • 

• penampungan air di kamar mandi Pak Amir berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 • 

• m. Ketika akan dibersihkan, bak penampungan air tersebut berisi seperempatnya .• 

Karena merasa sayang untuk dibuang, air tersebut dimasukan kedalam wadah air yang 

• berbentuk balok dengan ukuran 50 em x 50 em x 40 em sebanyak 2 buah untuk • 

• meuyiram bunga. Sisanya digunakan untuk keperluan membersihkan bak maandi • 

• tersebut. Nah, dapatkah kaliaan menentukan berapakah sisa air yang digunakan untuk • 

• membersihkan bak mandi tersebut? • 

• Di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda yang merupakan refleksi dari bangun • 

• ruang yang berbentuk kubus dan balok, bahkan bangun tersebut sering kita pergunakan • 

• baik dalam aktivitas sehari - hari, misalnya bak mandi, kotak nasi, kardus, lemari dan • 

• lain sebagainya. Olch karena itu, refleksi dari bangun ruang tersebut tidak asing lagi • • ~~- • 
• Kahan pasti pemah melihat perlombaan renang yang disiarkan langsung di televisi • 

• bahkan mungkin pemah melakukan aktivitas berenang itu sendiri. Anak-anak keeil • 

• biasanya suka sekali berenang. Pada umumnya, perlombaan renang untuk suatu • 

• kejuaraan memerlukan sebuah kolam renang dengan syarat dan ukuran tertentu. Untuk 

• mengetahui unsur-unsur yang menyusunnya dan bagaimana volume kolam renang yang 

• menyerupai balok tersebut, maka kita akan mempelajarinya melalui aktivitas berikut ini . 

• • • • • 

• • • • • • • • • • -------------------
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·····-············· 
• 145. • • • Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara berkelompok. 

• ;i&~TlVrTA-5 f: J 

Gambar 1. Bak Mandi 

'[uj11a11. :_ Meng!J.llbungkan materi banguu ruang dengan konteks bak mandi 
: --~.--. ~-i4fi'j" ~-.. -. ·- .. I ~~- :. ;; : ~ . _- . "' -- -_ .... _ .... --- '_j 
;·;:·:~ . 2< .: : - . -: ' :-".;]1·· . . -· .... - : -. - - :. 

-· -- ~ - -

1. Merefleksikan bangun ruang apakah bak mandi tersebut? 

2. Mengapa demikian ? Sebutkan alasannya ! 

3. Unsur- unsur bangun datar apa sajakah yang menyusun bak mandi di atas? 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • .4. Coba kalian sebutkan benda - benda apa saja yang ada dilingkungan sekitar kalian • 

• • 
• • • • • • • 

yang memiliki bentuk yang sama dengan bak mandi tersebut ! • • • • • • • • • • • • -------------------
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···-··-········-··· 
• 146. • • • > [AKTIVITAS 21 < • • • • Perhatikan gambar berikut ! • 

• • • • • • 
• Gambar 2. jaring- jaring • 

• Kalian tentu masih ingat gambar jaring - jaring bangun ruang di at2.s. Menyerupai • 

• bangun ruang apakahjika rusuk- rusuk dari jaring- jaring tersebut dilekatkan satu sama • 

• lainnya? • 

• ~~~-~-~~~~~:~~~-:~~~~-j~~~~~-~·j·~-~~~-~~~~~--~~~~-~~~~~;~····································· • 

• • • • • • • • • • • • • • • Tujuan : Membuat model - model kubus balok • 

• [ ALAT dan BAHAN l • 
• 1. Karton 4. Gunting • 

• 2. Pensil 5. Penggaris • 

• 3. Lem • 

• Langkah- Langkah: 

• 1. Buatlah jaring- jaring kubus secara mandiri dengan panjang rusuk 10 em. 

• 
• • • • • -------------------
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·······--·-····-··· 
• 147. • • • 2. Dalam setiap kelompoknya, setiap anak minimal membuat 6 buah jaring - jaring • 

• kubus dengan ukuran yang sama besar. • 

• 

3. Rekatkanlahjaring- jaring tersebut sehingga menjadi model- model kubus yang M 

sama besar. W 

• 4. Lalu, kumpulkanlah model- model kubus tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh • 

• dalam setiap kelompoknya. • 

5. Nah, sekarang kalian sudah mempunyai model- model kubus yang sama ukurannya • • 
• 6. • • • 

dalam jumlah yang sangat banyak bukan? . 

Lalu, jawablah pertanyaan pada aktivitas 3 berikut ini . 

> [ AKTIVIT AS 31 < 
Tujuan 

• Menentukan volume balok secara induktif 

• Susunlah model - model kubus yang telah kalian buat seperti gambar berikut, lalu amati 

apa yang terjadi. • • • • • • • 2. 

• • • • • • • 

1. Menyerupai bangun ruang apakah susunan kubus - kubus tersebut? 

Jika ukuran rusuk kubus besamya dimisalkan satu satuan panjang, berapakah ukuran 

bangun ruang yang terbentuk oleh susunan kubus - kubus tersebut? 

3. Ada berapa buahkah kubus yang menyusun bangun ruang tersebut? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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··-·-···-·····-·-·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lakukan beberapa kali percobaan berikut ini, lalu isilah kolom yang telah 

disediakan! 

Susunan Kubus yang Sisi Sisi Sisi Ban yak Volume 
akan dibentuk de pan sampmg tegak kubus bangun yang 

terbentuk 

/ / I 
/ / /l/V f 2 4 3 24 24 

v l/ 
1/l/l/y 
Llly4 

-2-

/ / / / 
/ / / /v ....... . ...... . ........ . . . . . . . . . . ········· 

/v 
/v 
/v 
/ 

/ / / / 
/ / / / / ....... ....... ········· ·········· ......... 

v/ 
v 

/ 
/ 

/ / 
/ / ....... . ...... ......... ·········· ········· 

ll 
1/ 

I/ 
i/ iJ 

!Jv 

./, / 
' I 
' ' ' ..----------- [7t 

p 

• ~e~tmpulan : 
,.:o./__,_1 ----i"/ 

I Volume balok __ / __________ Vt 

148 

I 
I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jika balok memiliki panja;gp, Iebar /,dan tinggi t, maka rumus volume balok adalah • • . ........................................................................................................................... . • • ............................................................................................................................. • 

-------------------
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·---------·-···--·-
• 149. • • • )> [AKTIVITAS 41 <: • • • 
• Tujuan: Menentukan rumus volume kubus • • • • Susunlah kembali model - model kubus yang telah kalian buat seperti gambar berikut, • 

• lalu amati apa yang terjadi. 

1. Menyerupai bangun ruang apakah susunan kubus - kubus terseb11t? 

• • • • 
• • • .2. Jika ukuraa rusuk kubus besarnya dimisalkan satu satuan panjang, berapakah ukuran • 

bangun ruang yang terbentuk oleh susunan kubus - kubus tersebut? • 
• 3 •• Ada berapa buahkah kubus yang rnenyusun bangun ruang tersebut? 

Lakukan beberapa kali percobaan berikut ini, lalu isilah kolom yang telah • • • • • • • • • • • • • 

disediakan! 

Susunan Kubus yang 
akan dibentuk 

Bll 
I 

/ / / I / / / 2 v I / 
v/ 

1 
~-

-2-

/ / 
/ / 

vv 
vv 
vv 

Sisi Sisi Sisi Ban yak Volume 
de pan sampmg tegak kubus bangun yang 

terbentuk 

1 1 1 I I 

2 2 2 8 8 

I 
....... ....... I . . . . . . . . . ·········· . ........ 

I 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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• ····---········-· 
• 150. • • • • ....... ······· ......... ·········· ........ . • • • • • /: / • 
: ).---{--,-' ....... ....... ········· ·········· ......... I : 

• 1\.esimpulan : • 

• Volume kubus : • 

• • • • 
• s 1 • 
• Jika kubus memi iki panjang rusuk s, maka rumus volume kubus adalah: • 

............................................................................................................................. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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······------··---·· 
• 151. • • • Togas lndividu 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1. Sebuah kado berbentuk kubus berukuran 20 em terlihat seperti gambar berikut! • • • • • .2. 
• • • • • • • • • .3. 
• • • • 
• 4. 

• • • • 

TentukarJah volume kotak kado tersebut! 

Sebuah kotak printer berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 65 em, Iebar 30 

em, dan tinggi 25em. Tentukanlah volume kotak printer tersebut. 

Gambar 4. Kolam Ikan 
Pak Ali memiliki sebuah kolam ikan berbentuk balok yang terletak di samping • 

rumahnya. Kolam ikan tersebut diisi air sampai penuh, kemudian dimasukkan • 

beberapa ekor ikan. Jika luas permukaan air dalam kolam tkan itu 2 m2 serta • 

kedalamannya 0,5 m, berapakah volume kolam ikan tersebut? • 
Sebuah kotak teh berbentuk balok memiliki panjang 10 em, tinggi 15 em, dan luas • 

permukaan 450 cm2
, berapakah volume kotak teh tersebut? • • • • • • -------------------
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···-·-········-···· 
• 152. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

5. Setiap hari minggu, Pak Amir membersihkan kamar mandi di rumahnya. Salah satu • 

bak penampungan air di kamar mandi Pak Amir berbentuk kubus dengan panjang • • • 
rusuk 1 m. Ketika akan dibersihkan, bak penampungan air tersebut berisi 

seperempatnya. Karena merasa sayang untuk dibuang, air tersebut dimasukan 

kedalam wadah air yang berbentuk balok dengan ukuran 50 em x 50 em x 40 em 

sebanyak 2 buah untuk me!lyiram bunga. Sisanya digunakan untuk keperluan • 

membersihkan bak maandi tersebut. Nah, dapatkah kaliaan menentukan berapakah • 

sisa air yang digunakan untuk membersihkan bak mandi tersebut? • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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• Lampiran A. 7 I 
keM;BtiR K.eRJti §>I§>Wti (kl{§>) 1 • • 

• Mata Pelajaran : Matematika • • Kelas :VIII SMP 

• Materi Pokok : Kubus dan Balok 

• Waktu : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

• Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, Iimas dan bagian 

• bagiannya, serta menen!ukan ukurannya 

• • 
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••••••••••••••••••• • 1~· • • I > I APERSEPSI I < = 
• Kalian tentu pemah bertemu dengan masalah yang melibatkan penerapan konsep kubus • 

• dan balok dalam kehidupan sehari - hari. • 

• Contohny::t saja, Rina mempunyai sepuluh buah kotak yang menyerupai kubus dengan • 

• panjang rusuknya 10 em. Kemudian ia in gin membuat sebuah balok yang disusun dari • 

• kubus tersebut panjang balok menjadi dua kali lebarnya dan tinggi balok sama dengan • 

tinggi rusuk kubus. Nah, dapatkah kalian membantu Rina menentukan ukuran balok 

• tersebut? Adakah sisa kubus yang tidak terpakai kctika balok yang dimaksud telah • 

• terbentuk? Jika ada, dapatkah kalian sebutkan ada berapa buah kubus yang tersisa? Dan • 

• berapakah ukuran balok yang berhasil disusun oleh Rina? 

• Untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas, tentunya kita harus paham terlebih • • • dahulu akan konsep bangun ruang yang dimaksud. Bangun ruang yang dimaksudkan • 

• pada cerita di atas merupakan bangun ruang yang tersusun dari beberapa buah bangun • 

• datar berupa persegi ataupun persegi panjang. Di sekitar kita ada banyak dijumpai • 

benda-benda yang merupakan refleksi dari bangun datar yang berbentuk persegi atau 

• persegi panjang. Bangun tersebut sering kita pergunakan dalam aktivitas sehari - hari, • 

• misalnya meja, papan tulis, lapangan basket, lapangan sepak bola, dan lain-lain .• 

• Refleksi dari bangun datar tersebut tidak asing lagi bagi kita. • 

• Nah, untuk itu ada baiknya kita belajar mengetahui unsur-unsur bangun datar dan 

• bangun ruang agar kita dapat menyelesaikan permasalahan di atas melalui aktivitas -

• • • • • • • 

aktivitas berikut ini. 

• • • • • • • • • • • -------------------
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• Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara berkelompok . • • • 
1. Merefleksikan bangun datar apakah lapangan basket tersebut? 

• 2. Mengapa demikian ? Sebutkan alasannya ~ 

• 4. Coba kalian sebutkan benda - benda apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian 

• • • 
yang memiliki bentuk yang sama dengan lapangan basket tersebut ! 
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••••••••••••••••••• 
I AKTIVIT AS 21 

Menyebutkan unsur- unsur kubus 

Gambar 2 

1. Menurut kalian, merefleksikan bangun ruang apakah benda tersebut? 

Ada berapa buah sisi datar berbentuk persegi kongruen yang dimiliki oleh bangun 
ruang tersebut? 

Ada berapa buah rusuk dan berapa buah titik sudut yang dimiliki oleh bangun ruang 
terse but? 

5. Ada berapa buah diagonal sisi yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? 
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········--········· 
• 157. • • • 6. Ada berapa buah diagonal ruang yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? • 

• 7. ~d~ ·b~-;~~~- b~~h· cti~~~~~i. bid~~~·;~~-~ .di~iiiki. ~-~-~h·. b~~~. ~~~~ -~~~~~b~~? • • ··························································································································· -
8. Sekatang definisikan kubus dengan bahasamu sendiri. W • • Kubus adalah .................................................................................................. . • ·························································································································· • • ·························································································································· • • .................................................................................................................................. • 

• 2 IAKTIVITAS 31 < • • ................ • 
·,;~1fr~f~it}i,'~1!%(\:j • • • Menyebutkan unsur-unsur balok • 

• Perhatikan gambar berikut ! • 

• • • 0~~ • 
• Gambar3 • • • • 1. Menurut kalian, meretleksikan bangun ruang apakah benda tersebut? • 

• 2. . o~~b~~i~h -b~~~~ -~~~~ ·;~~~- b·~;b~~~~-k- -~~~~ -d~~-~~~- k~~~~·~~- ~~~~~ -~-~-,--. • 
• kemudian berilah nama pada masing-masing titik sudutnya. • 

• _l!'"""'~?""~""""""":':~~~.:"'.':c"':."":"'c'2'~~..:::~'C~"~~!>":.-"';~'i".*"":~""c-~"'!::"':"':'''."'2"''5:'::~"'·•::~,\ • 

• l:' KEMASAN PASTA GIG I :~ • .. {. ~ .. 
w Ji ~ 

• l • 
• l • :., 

t.: ,.-, • :• • 
~; • • • v 

<;, 

• ·.• •• ;.;:,:;,:;:::;;.;;;:;::,: .. ;:~;:.:;;;,;:;,;J;<i<;i;:.:;;;;:;;.;;_~.iiO;::,·;;;.:~;:::~:;:":;.;.;,:;:: •.•• ·. ·'' .. , ., .• _ ..• ,, .::;:-::;:oc;:.-:0,;;::~ •. :'-c. , . -•· • 

-------------------
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158 • • • 3. Ada berapa buah bangun datar yang berbentuk persegi panjang kongruen dan sejajar • 

• yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? • . ............................................................................................................................ . 

• 

4. Ada berapa buah rusuk dan berapa buah titik sudut yang dimiliki oleh bangun ruang 

tersebut? 

Ada berapa buah diagonal sisi yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? 

• 6. Ada berapa buah diagonal ruang yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? 

• • 7. Ada berapa buah diagonal bidang yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut? 

• • • • • • • • • ...................................................................................................................................... 

• 8. Sekarang amatilah benda-benda berbentuk balok kemudian definisikan balok dengan • 

• • • • • • • • • • • • • • 

bahasamu sendiri . 

Balok adalah ................................................................................................... . • • • • • • • • • • • • • Kalian tentu pernah berbelanja di toko. Saat berbelanja, kalian tentunya akan 
menemukan banyak sekali barang - barang belanjaan yang dikemas dalam sebuah • 

• • -------------------
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-······-·-·······--
• 159. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

kotak. Kemasan tersebut dibuat semenarik mungkin. Ada kotak yang menyerupai • 
kubus, dan ada juga kotak yang menyerupai balok. Nah, berikut ini kita akaan belajar 
menentukan luas permukaan dari kotak - kotak kemasan tersebut. • 

[ TUJUAN: 

Menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok 

( ALAT dan BAHAN : ) 

1. Kotak berhentuk kubus 

2. Kotak berbentuk balok 

3. Gunting 

4. Pensil dan penggaris 

[ LANGKAH-LANGKAH : ] 

1. Buka kotak berbentuk kubus dan balok tersebut. 

2. Gunting beberapa rusuknya. 

• • • • • • • • • • • 3. Bentangkan di atas meja sehingga bidang-bidang tersebut saling terkait • 

membentuk suatu bangun datar yang disebut jaring-jaring. • 

4. Amatilah bentuk bidang sisi yang saling terkait dan membentuk jaring-jaring 

terse but. 

5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

( PERTANYAAN: ) 

1. Gambarlah jaring-jaring kotak lampu dan kemasan pasta gigi tersebut. 

r Gambar jaring-jaring kotak lampu Gambar jaring-jaring kemasan pasta gigi" 

• • • • • • • • • • • I • ~ ~. • • -------------------
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160 • 

• 2. Bagaimanakah luas setiap bidang sisi kotak lampu? • ................................................................................................................................... . 
• 3. Bagaimanakahjumlah luas seluruh permukaan kotak lampu? 

• • • • • • 4. Bagaimanakah luas setiap bidang sisi kemasan pasta gigi? 

• • • • 5. Bagaimanakahjumlah luas seluruh pennukaan kemasan pasta gigi? 

• • • • Kesimpulan : 

Luas permukaan kubus : 

s 
s 

• • • • • • 
Jika kubus memiliki panjang rusuk s, maka luas permukaan kubus adalah: 

• Kesimpulan : • 1""-/----i-:------r/ 
Luas permukaan balok : I t 

I -----------
.__ ____ .v I 

p 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Jika balok memiliki panjang p, lebar /, dan tinggi t, maka luas permukaan balok • 

adalah: • • • • -------------------
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PROTOTIPE 3 ,. • Lampiran A.8 I 
beM~tiR KeRJti ~I~Wti (bK.~) 2 • • • • 

• Mata Pelajaran : Matematika 

• Kelas :VIII SMP 

• Materi Pokok : Kubus dan Balok 

• Waktu : 2 x 40 menit (2 jam pelajaran) 

• 

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

• Kompetensi Dasar 

• 
: Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma 
dan Iimas 

• Pada LKS ini kalian akan belajar : • .. ·-·-··· .... ·····-----·-·············--···--···---·-··---··-- --·---······ ··•·········••· ..... 

~~,~ ffada £J(S ini, IWian aiWn ~: 

• ! : 1 . .Mmwuutlian ~ ~ peunu.litum IUJlw cUm, 6.aloli 
• ; i 2. ~~ ~~ dmtDaWiunJuli 

• . :~ailian 6tud 

• • • • • • • • • • • • • • 1. Petunjuk pengisian Lembar Kerja Siswa (LKS) • 

1. Baca dan fahami pemyataan-pemyataan dari situasi masalah yang disajikan dalam • 

• • • • • 
• 2. • • • • • • 

LKS berikut ini. Kemudian pikirkan kemungkinan jawabannya. Catatlah 

kemungkinan-kemungkinan jawaban serta hal-hal penting yang sudah dimengerti • 
ataupun belum dimengerti. 

Diskusikan hasil pemikiranmu dengan ternan sekelompok. Kemudian bahaslah hal- • 

hal yang dirasa perlu, untuk mempertegas kebenaran jawaban atau untuk • 

memperoleh pemahaman dan pengertian yang sama terhadap masalah yang • 
ditanggapi berbeda oleh ternan sekelompok. Jika masih terdapat masalah yang tidak 

dapat diselesaikan dengan diskusi kelompok, tanyakan kepada guru. • 

• • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• 
• 162. • • • APERSEPSI • 

• Kahan tentunya pernah bertemu dengan permasalahan yang berkaitan dengan volume 

• bangun ruang dalam kehidupan sehari- hari. Contohnya saja permasalahan berikut ini • • • Setiap hari minggu, Pak Amir membersihkan kamar mandi di rumahnya. Salah satu bak • 

• penampungan air di kamar mandi Pak Amir berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 • 

• m. Ketika akan dibersihkan, bak penampungan air tersebut berisi seperempatnya. • 

Karena merasa sayang untuk dibuang, air tersebut dimasukan kedalam wadah air yang 

I} berbentuk balok dengan ukuran 50 em x 50 em x 40 em sebanyak 2 buah untuk • 

• menyiram bunga. Sisanya digunakan untuk keperluan membersihkan bak maandi • 

• tersebut. Nah, dapatkah kaliaan menentukan berapakah sisa air yang digunakan untuk • 

• membersihkan bak mandi tersebut? • 

• Di sekitar kita banyak dijumpai benda-benda yang merupakan refleksi dari bangun • 

• ruang yang berbentuk kubus dan balok, bahkan bangun tersebut sering kita pergunakan • 

• baik dalam aktivitas sehari - hari, misalnya bak mandi, kotak nasi, kardus, lemari dan • 

• lain sebagainya. Oleh karena itu, refleksi dari bangun ruang tersebut tidak asing lagi 

• bagi kita. 

• Kahan pasti pernah melihat perlombaan renang yang disiarkan langsung di televisi 

• bahkan mungkin pernah melakukan aktivitas berenang itu sendiri. Anak-anak keeil 

• biasanya suka sekali berenang. Pada umumnya, perlombaan renang untuk suatu 

• kejuaraan memerlukan sebuah kolam renang dengan syarat dan ukuran tertentu. Untuk 

• mengetahui unsur-unsur yang menyusunnya dan bagaimana volume kolam renang yang 

• menyerupai balok tersebut, maka kita akan mempelajarinya melalui aktivitas berikut ini . 

• • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • -------------------

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



••••••••••••••••••• • ·~· • • • > IAKTIVITAS 11 <( • • • • Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara berkelompok. 

• • • • • • • • • 
Gam bar 1. Bak Mandi 

Tujuan : Menghubungkan materi bangun ruang dengan konteks bak mandi 

: ,;~if'i"] 
• 1. Merefleksikan bangun ruang apakah bak mandi tersebut? 

• • 2. Mengapa demikian? Sebutkan alasannya! 

• • . ............................................................................................................................ . 
• 3. Unsur- unsur bangun datar apa sajakah yang menyusun bak mandi di atas? 

.............................................................................................................................. • . ............................................................................................................................ . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. Coba kalian sebutkan benda - benda apa saja yang ada dilingkungan sekitar kalian • 

• • • • 
yang memiliki bentuk yang sama dengan bak mandi tersebut ! 

. ............................................................................................................................ . 
• • • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• 
• 164. • • 

Gam bar 2. jaring- jaring 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kahan tentu masih ingat gambar jaring - jaring bangun ruang di atas. Menyerupai • 

• bangun ruang apakahjika rusuk- rusuk darijaring- jaring tersebut dilekatkan satu sama • 

• ~~? • • ................................................................................................................................. . • ................................................................................................................................. . 
................................................................................................................................... 

• • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• 
• 165. • • 

1. Karton 3. Gunting 5. Lem 

2. Pensil 4. Penggaris 

Dalam setiap kelompoknya, setiap anak minimal membuat 6 buah jaring - jaring 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • kubus dengan ukuran yang sama besar. • 

Rekatkanlah jaring - jaring terse but sehingga menjadi model - model kubus yang • 

sama besar. 

Lalu, kumpulkanlah model - model kubus tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh • 

dalam setiap kelompoknya. • 

Nah, sekarang kalian sudah mempunyai model- model kubus yang sama ukurannya • 

dalamjumlah yang sangat banyak bukan?. • • 
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••••••••••••••••••• 
• 166. • • = > IAKTIVITAS 31 < • 
•[ TUJUAN: l : 
• Menentukan volume balok secara induktif • 

• Susunlah model- model kubus yang telah kalian buat seperti gambar berikut, lalu amati • 

• apa yang terjadi. • 

• • • • • • • • • .1. 
• 2. 

• • .3. 
• • • • • • 

Menyerupai bangun ruang apakah susunan kubus - kubus tersebut? 

• • • • • • • • • • 
Jika ukuran rusuk kubus besarnya dimisalkan satu satuan panjang, berapakah ukuran • 

bangun ruang yang terbentuk oleh susunan kubus - kubus tersebut? 

Ada berapa buahkah kubus yang menyusun bangun ruang tersebut? 
• • • • • • • • • • • -------------------

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



••••••••••••••••••• 
• 167. • • • Lakukan beberapa kali percobaan berikut ini, lalu isilah kolom yang telah • 

• disediakan! • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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········-·········· 
• 168. • • • ltt~tmpulan : 

• Volume balok • ~--~ 
• • : • ~~-------------------- -----

' ,' • ,' 
p 

• • • • • • • • Jika balok memiliki panjangp, lebar /,dan tinggi t, maka rumus volume balok adalah • • ····························································································································· • • ····························································································································· • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ......................................................................................................... . • ............................................................................................................................. • • ............................................................................................................................. • • • • 2_]AKTIVITAS 41 <: • 

~ [ TUJUAN: ) : 

• Menentukan rumus volume kubus • 

• Susunlah kembali model - model kubus yang telah kalian buat seperti gambar berikut, • 

• lalu amati apa yang teijadi. • 

• • • • • 
• Perhatikan gambar di atas, lalujawablah pertanyaan berikut ini! • 

• • • • • • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• 
• 169. • • • 1. Menyerupai bangun ruang apakah susunan kubus - kubus tersebut? • 

• 2. Jika ukuran rusuk kubus besamya dimisalkan satu satuan panjang, berapakah ukuran • 

• bangun ruang yang terbentuk oleh susunan kubus - kubus tersebut? 

• 3. Ada berapa buahkah kubus yang menyusun bangun ruang terse but? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Lakukan beberapa kali percobaan berikut ini, lalu isilah kolom yang telah 

disediakan! 

Susunan Kubus yang akan Sisi Sisi Sisi Ban yak Volume 
dibentuk de pan sampmg tegak kubus bangunyang 

terbentuk 

~I 1 1 1 1 1 

I 

2 2 2 8 8 / / / I / / / 

/ v f 
V/ 

~2 

-2-

/ 7 / 

/ / / 7 
/ / / / ······· ······· ......... .......... . ........ 

l/1/ 
l.,)' 

I/ v 
1/l/ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• 
• 170. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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••••••••••••••••••• 
• 171. • • • ltt~impulan : • 

• Volume kubus : • 

• • 
• s • • -~------ ----- • 
• s • 

• Jika kubus memiliki panjang rusuk s, maka rumus volume kubus adalah : • • ............................................................................................................................. • • ............................................................................................................................. • 
•.............................................................................................................................• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -------------------
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Lampiran B.1 Kisi-Kisi Soal Pertemuan 1 

Kisi-kisi Soal 

No Kelas/ Materi Indikator Soal No. 

Semester Soal 

1 VIII/Genap Luas permukaan Melalui sebuah 1 

kubus dan balok 
permasalahan yang 
disaj ikan, siswa dapat 
menentukan ukuran 
balok dari susunan 
beberapa buah kubus 
yang disediakan 

2 
Siswa dapat menentukan 
berapa banyak sisa kubus 
dari ukuran balok yang 
terbentukjika ada. 

3 VIII/Genap Luas permukaan Siswa dapat menentukan 3 

kubus dan balok 
luas permukaan kubus 
jika diketahui panjang 
rusuknya yang diperoleh 
dari sebuah balok yang 
dibagi menjadi dua 
bagian yang sama. 

4 VIII/Genap Luas permukaan Siswa dapat menentukan 4 

kubus dan balok Iebar suatu balokjika 

diketahui panjang, tinggi, 

danluaspermukaannya 
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• Lampiran 8.2 Soal Tes Pertemuan 1 

• TUGAS INDIVIDU 

• Nama; 
• Kelas ; 

Petunjuk pengerjaan; 
• Kerjakanlah soal - soal berikut ini dengan baik dan benar. Kerjakan soal 
• yang kalian anggap mudah terlebih dahulu! 

Soal untuk no.l - 2 

Rina mempunyai sepuluh buah kotak yang menyerupai kubus dengan 

panjang rusuknya 10 em. Kemudian ia ingin membuat sebuah balok yang 

disusun dari kubus tersebut panjang balok menjadi dua kali lebamya dan 

tinggi balok sama dengan tinggi rusuk kubus. 

I. Dapatkah kalian membantu Rina menentukan ukuran balok tersebut? 

Adakah sisa kubus yang tidak terpakai ketika balok yang dimaksud telah 

terbentuk? Jika ada, dapatkah kalian sebutkan ada berapa buah kubus yang 

tersisa? 

Sebuah balok dengan panjang p, Iebar sama dengan tinggi yaitu s. Jika balok 

tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar, maka akan membentuk 

dua buah kubus. Gambarkan eara membagi balok tersebut dan berapakah 

luas permukaan masing-masing kubus? 

Sebuah kotak teh berbentuk balok memiliki panjang 10 em, tinggi 15 em, dan 

luas permukaan 450 em2
, berapakah Iebar kotak teh tersebut? 
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Lampiran B.3 Kunei Soal Pertemuan 1 dan Pedoman Penskoran 

No. 
Soal 
1 

2 

3 

Kunci Soal dan Indikator Penskoran LKS 1 

Kunei Jawaban 

Ukuran balok 
Panjang 40 em 
Lebar 20 em 
Tinggi 10 em 
Atau 40 x 20 x 10 em. 

/fz-~"'= 
I T -[ 20cm 

40cm 

rFrzoJ (f i' ,_, ""~~· @ @ 

Kubus yang tersisa sebanyak 2 
buah 

Diketahui: 

Panjang= p 

Lebar = Tinggi = s 

Balok dibagi menjadi dua bagian 

membentuk dua buah kubus 

Ditanya : Lk-ubus 

Jawab: 

Panjang kubus = ~ p 

Lebar = Tinggi = s 

Indikator 
Penskoran 

• Mampu menyebutkan 

ukuran balok seeara 

tepat 

• Salah dalam 
menyebutkan nama 

bangun ruang seeara 

tepat 

• Mampu menyebutkan 

banyaknya sisa kubus 

secara tepat 

• Salah/ tidak mampu 

menyebutkan 
banyaknya sisa kubus 
secara tepat 

1 Membuatrencana 
pemecahan masalah 

2 Melakukan analisa 

permasalahan 

3 Menentukan Luas 

Kubus 

174 

Skor 

2 

0 

2 

3 
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4 

Karena berbentuk kubus, maka s = 

1 
-p 
2 

Bidang SISI kubus 

persegt 

- 1 )2 
Lbidang sisi - (z P 

berbentuk 

Kubus memiliki 6 bidang sisi 

L=6 G p)
2 

1 ? 
= 6. 4 .p-

3 2 =-p 
2 

Jadi, luas permukaan masing-1 

masing kubus adalah ~ p 2 

2 

Diketahui: Panjang: p = 10 em 

Tinggi: t = 15 em 

Luas : L = 450 em2 

Ditanya : Lebar : I 

Jawab: 

L = 2 (pi + pt + It) 

450=2(10x/+ lOx 15+ 15xl) 

450 = 101 + 150 + 15/ 
2 

225 = 251 + 150 

251 = 75 

I = 75 
25 

I= 3 

1 Memahami masalah 
soalseearalengkap 

dan membuat reneana 
pemeeahan masalah 

2 Melakukan 
perhitungan 

3 Membuat kesimpulan 

175 

3 
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Jadi, Iebar kotak teh terse but 

adalah 3 em. 

Skormaks 

Skor akhir siswa = 
Skor capaian 

xlOO 
skor maksimum 
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Lampiran 8.4 Kisi-Kisi Soal Pertemuan 2 

Kisi-kisi Soal 

No Kelas/ Materi Indikator Soal No. 

Semester Soal 

I VIIVGenap Volume balok Melalui sebuah I 
permasalahan yang 
disajikan, siswa dapat 
menentukan volume 
kotak yang menyerupai 
balokjika panjang, Iebar, 
dan luas permukaan 
kotak yang menyerupai 
balok tersebut diketahui 

2 VIII/Genap Volume oalok Melal ui ~ebuah 2 
permasalahan yang 
disajikan, siswa dapat 
menentukan volume 
kotak yang menyerupai 
balokjika panjang, Iebar, 
dan tingginya diketahui 

3 VIIVGenap Volume kubus Siswa dapat menentukan 3 
volume aquarium yang 
berbentuk kubus jika 
diketahui luas permukaan 
tanpa tutup dari aquarium 
terse but. 

4 VIII/Genap Volume kubus Siswa dapat menentukan 4 

dan balok 
sisa air yang masih 
tersediajika air dalam 
sebuah bak mandi 
berbentuk kubus yang 
dituangkan kedalam 
penampungan atr yang 

I 

1 berbentuk balok. 

I 
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·····-·-·-·--·· • ••• 
• Lampiran B.5 Soal Tes Pertemuan 2 

~ c SOAL TES INDIVIDU 

• PERTEMUAN2 

• 

Nama ; 
Kelas ; 

178 • 

l 
Petunjuk pengerjaan; 
Kerjakanlah soal - soal berikut ini dengan baik dan benar. Kerjakan soal yang kalian anggap 
mudah terlebih dahulu ! 
1. Sebuah kotak teh berbentuk balok memiliki panjang 10 em, tinggi 15 em, dan luas 

pennukaan 450 em2
, berapakah volume kotak teh tersebut? 

• • • • • • 2. 

• • • • • • • • • • Sebuah kotak printer berbentuk balok mempunyai ukuran panjang 65 em, Iebar 30 • 

em, dan tinggi 25em. Tentukanlah volume kotak printer tersebut. • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • 
3. Andi memiliki sebuah aquarium mini yang berisikan ikan- ikan hias di dalamnya .• 

Akuarium mini tersebut berbentuk kubus yang luas pennukaan tanpa tutupnya • 

adalah 4.500 em2
. Reneananya aquarium tersebut akan diisi air sebanyak ~bagian . • 

4 • 
Tentukan volume aquarium yang dimaksud! 

4. Setiap hari minggu, Pak Amir membersihkan kamar mandi di rumahnya. Salah satu 

bak penampungan air di kamar mandi Pak Amir berbentuk kubus dengan panjang 

• • • rusuk l m. Ketika akan dibersihkan, bak penampungan air tersebut berisi • 

seperempatnya. Karena merasa sayang untuk dibuang, air tersebut dimasukan • 

kedalam wadah air yang berbentuk balok dengan ukuran 50 em x 50 em x 40 em • 

sebanyak 2 buah untuk menyiram bunga. Sisanya digunakan untuk keperluan 

membersihkan bak maandi tersebut. Nah, dapatkah kaliaan menentukan berapakah • 

sisa air yang digunakan untuk membersihkan bak mandi tersebut? • • • -------------------
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Lampiran B.6 Kunci Soal Pertemuan 2 dan Pedoman Penskoran 

Kunci Soal dan Indikator Penskoran LKS 2 

No. Kunei Jawaban Indikator Skor 
Soal Penskoran 
1 

Diketahui; 1 Memahami masalah 2 
Panjang = 10 em soalseearalengkap 
Lebar= 15em dan membuat 
Lrennuka::n balok = 450 em2 

reneana pemecahan 

Ditanya; Volurnebalok masalah 

2 Melakukan 

Jawab; perhitungan 
Lpennukaan balok = 2 (pl+pt+lt) 3 Membuat 
450 = 2 (10.15 + 10.t + I5.t) kesimpulan 
450 

= 30 + 10 t + 15t 
2 

225-30=25t 

t=7,8ern 

Volumeootok = p .I. t 
Volum~alok = 10. I5. (7,8) 

= 1I70 em3 

Jadi volume kotak teh yang 

menyerupat balok tersebut adalah 

1170 em3 

2 Diketahui; I Memahami masalah I 
Panjang = 65 em soal seearalengkap 
Lebar= 30 em 2 Melakukan i 
Tinggi = 25 ern I 

perhitungan 

Ditanya; Volumebalok 3 Membuat 

kesimpulan 

Jawab; 
Volumebalok = p X I x t 

I 
I 

Volumebalok = 65 x 30 x 25 I 
= 48.750 em3 I 

I 
I 
I 

I 
I 

Jadi volume kotak printer yang I 
rnenyerupai balok tersebut adalah 

I 
I 

I 
• 

48.750 ern3 I 

I 
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3 Diketahui: 1 Memahami masalah 3 

soal secaralengkap 
Diketahui; dan membuat 
Sebuah aquarium menyerupai kubus rencana pemecahan 
dengan masalah 
Lpennukaan kubus tanpa tutup = 4500 cm

2 

2 Melakukan 

Ditanya; perhitungan 

~ bagian dari Volumeaquariuam 3 Membuat 
kesimpulan 

Jawab; 
Karena aquarium tersebut 
menyerupai kubus maka 

' Lpennukaan kubus tanpa tutup = 5 X SL 

4.500 = 5 x s2 

4.500 - 2 -- -s 

s
25 

= 900 
s = 30 

Volumet0tal aquariuam = s3 

= 303 

= 27.000 cm3 

Volumeaquariuam akan diisi oleh air 

sebanyak ~ dari Volumetotai aquariuam 

3 
Volumeaquariuam = - X 27.000 

4 

= 675 cm3 

Jadi volume aquarium yang 
menyerupai kubus tersebut adalah 
675 cm3 

4 
Diketahui: 

I Memahami masalah 4 

soal secaralengkap 
dan membuat I 

Volume bak mandi berbentuk kubus ! 

I I I I dengan panjang rusuk reneana pemeeahan 
1 masalah s = lm = 100 em sebanyak 4 nya 

2 Melakukan analisa 
I I 
I balok dengan ukuran ; 

I 3 

masalah 

50 em x 50 em x 40 em sebanyak 2 Melakukan 

buah perhitungan 
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Ditanya; 4 Membuat 
Sisa air dalam bak mandi j ika air kesimpulan 
tersebut dituangkan kedalam 2 buah 
wadah penampungan air berbentuk 
balok 

Jawab; 
Karena aquarium tersebut 
menyerupai kubus dan berisi 

sebanyak .!. bagian maka 
4 

Volume bak air= .!. s3 

4 

=.!. (100)3 

4 

= 250.000 cm3 

Volume 2 buah wadah 
penampungan air berbentuk balok 
ada!ah = 2 x p x l t 

= 2 X 50 X 50 X 40 
= 200.000 cm3 

Sisa air dalam bak mandijika air 
tersebut dituangkan kedalam 2 buah 
wadah penampungan air berbentuk 
balok = 250.000 - 200.000 

= 50.000 

Jadi sisa air yang bisa digunakan 
untuk membersihkan bak mandi 
tersebut adalah sebanyak 50.000 
cm3 

Skor maks 

Skor akhir siswa = 
Skor capaian xlOO 

skor maksimum 
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Lampiran B. 7 Kisi-Kisi Soal Pertemuan 3 

Kisi-kisi Soal 

No 1 Kelas/ Materi Indikator Soal No. 

Semester Soal 

1 VIII/Genap Volume balok Siswa dapat menentukan 1 
volume kotak sampah 
yang berbentuk balok 
jika diketahui panjang, 
Iebar, ketebalan, dan luas 
bagian dalam dari kotak 
sampah tersebut. 

2 VIII/Genap Luas permukaan Melalui sebuah 2 

kucus 
permasalahan yang 
disajikan, siswa dapat 
menentukan banyak 
kotak yang dapat dihias 
dengan pita yang tersedia 
serta menentukan sisa 
pita yang ada 

.... VITUGenap Luas permukaan Melalui sebuah 3 .) 

balok 
permasalahan yang 
disajikan, siswa dapat 
menentukan luas 
permukaan tempat pensil 
kotak yang menyerupai 
balok jika luas alas dan 
tingginya diketahui 

4 VIII/Genap Volume kubus Siswa dapat menentukan 4 
volume bagian dalam bak 
mandi berbentuk kubus 
jika diketahui luas 
permukaan bagian dalam 
dari bak mandi tersebut. 
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4. Setiap hari Andi diberi tugas oleh ayahnya untuk mengisi bak 

mandi sampai penuh. Andi berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin 

mengetahui volume bak mandi tersebut, kemudian ayahnya 

memberi tahu bahwa luas pennukaan bagian dalam bak mandi 

tersebut adalah 3,2 m2
, berapa cm3 volume bagian dalam bak 

mandi yang dimaksud? 

• • • • • • • 
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Lampiran B.9 Kunei Soal Pertemuan 3 dan Pedoman Penskoran 

Kunci Soal dan Indikator Penskoran LKS 2 

No. Kunei Jawaban Indikator 
Penskoran Soal 

1 Diketahui : 1 Memaharni 

luas permukaan bagian dalam kotak sampah 

adalah 2750 em2
. 

Kotak sampah berbentuk balok dengan 

p = 30 em, I = 25 em, ketebalan kayu adalah 5 
2 

em dan tinggi kotak sampah kita misalkan x 

em. 

Ditanya: 

Volume bagian dalam kotak sampah 

Jawab: 

Kotak sampah memiliki ketebalan kayu 

sepanjang 5 em. Maka ukuran panjang, Iebar 

dan tinggi bagian dalam dari kotak sampah 

tersebut adalah 

p = 30 - 2.ketebalan kayu = 30 - I 0 = 20 em 

I= 25- 2. ketebalan kayu = 25 - 10 = 15 em 

t = x- ketebalan kayu = (x- 5) em. 

Kotak sampah tanpa tutup memiliki 5 bidang 

sisi, sehingga luas permukaan dalam dari kotak 

sampah tersebut adalah; 

L =pi +- 2 pt + 2 It 

2750 = (20)(15) + 2 (15)(x -5) + 2(20)(x -5) 

2750 = 300 + 30 (x -5) + 40 (x -5) 

2750 = 300 + 30 X- 150 + 40 X- 200 

2750 +50= 70 X 

x=40 

Sehingga diperoleh; 

Volume bagian dalam dari kotak sampah 

tersebut =pit 

v = (20) (15) (35) 

V = I 0.500 em3 

3 

masalah soal 

seeara lengkap dan 

membuatreneana 
pemeeahan 
masalah 
Melakukan 
perhitungan 

Membuat 
kesimpulan 

184 

Skor 

3 
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3 

Jadi, volwne bagian dalam kotak sampah 

adalah 10.500 em3 

Diketahui: 

Kotak berbentuk kubus 

Panjang pita yang tersedia = 5 m = 500 em 

Panjang rusuk kotak = 20 em 

Ditanya: 

1 Memahami 

masalah soal 

2 
Banyak kotak yang dapat dihias dengan pita 

seeara lengkap dan 

membuatreneana 

pemeeahan 

masalah 

Melakukan 

perhitungan 

Membuat 

kesimpulan 

yang tersedia dimisalkan n 

Jawab: 

Jika panjang pita yang dibutuhkan setiap kotak 

I, maka 

I= 8 s 

=8. 20 

= 160 

Untuk setiap kotak dibutuhkan pita sepanjang 

160em 

Untuk n = 1, maka I= 160 em 

Untuk n = 2, maka I = 2 x 160 = 320 em 

Untuk n = 3, maka I= 3 x 160 = 480 em 

Jadi, banyak kotak yang dapat dihias dengan 

pita yang dimiliki Farrel adalah 3 buah dan pita 

yang tersisa sepanjang 20 em. 

Diketahui: 

Tempat pensil tanpa tutup berbentuk balok 

Alasnya berbentuk persegi 

Luas alas : La = 100 em2 

Tinggi : t = 12 em 

Ditanya: 

Luas permukaan tempat pensil 

Jawab: 

Jika panjang rusuk alas s, maka 

3 

2 

Memahami 

masalah soal 

seeara lengkap 

Melakukan 

perhitungan 

3 Membuat 

kesimpulan 

185 

2 

2 

I 
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s = v'100 

s = 10 

L =La+ 4 st 

= 100 + 4 (10 X 12) 

== 100 + 4(120) 

== 100 + 480 

== 580 

Jadi, luas tempat pensil adalah 580 cm2
. 

Diketahui: 

Bagian cialam bak mandi berbentuk kubus 

dengan lua£ pefffiukaan bagian dalam bak 

mandi = 3,2 m2 

Ditanya: 

Volume bak mandi (dalam cm3
) 

Jawab: 

L = 3.2 cm2 
= 32.000 cm2 

Bak mandi memiliki 5 bidang sisi sehingga luas 

permukaan bagian dalam = 5 s2 

L = 5 s2 

32.000 = 5 s2 

2 32.000 
s =---

5 

s2 
= 6400 

s == v'6400 = 80 em 

Volume bagian dalam bak mandi = s3 

v = (80i 

v = 512.000 

Jadi, volume bagian dalam bak mandi adalah 
512.000 cm3 

Skor maks 

Skor akhir siswa = Skor capaian x 100 
skor maksimum 

1 Memahami 

2 

3 

masalah soal 

secara lengkap dan 

membuat rencana 

pemecahan 

masalah 

Melakukan 

perhitungan 

Membuat 

kesimpulan 

186 

3 
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Lampiran B.l 0 Lembar Angket Siswa 

LEMBAR ANGKET SISW A 
KELAS VTII SMP SEMESTER GENAP 

187 

Petunjuk pengisian: 
Berilah tanda ".V" pada bagian 0 , hila menurut kamu soal - soal itu mudah untuk 
diselesaikan. 
Ingat, kamu tidak perlu menyelesaikan soal tersebut. 

1. Lingkaran 

0 Hitunglah luas daerah yang diarsir berikut~ 

0 Jika diketahui luas juring OAB pada gambar di bawah ini adalah 50 em2
. 

Hitunglah Iuas juring POQ dan panjangjari- jari lingkaran tersebut! 

0 Perhatikan gambar berikut! 

A 

B 

2. Garis Singgung Lingkaran 

Jika diketahui L. ACD = 2 p", L. BDC = p", 

dan L. BEC =51" , tentukanlah besar 

L.ABD 

0 Diketahui panjang jari - jari dua buah lingkaran berturut- turut adalah 7cm 
dan 3 em. Jika panjang garis singgung persekutuan luamya 15 em, maka 
tentukanlah jarak kedua pusat tingkaran terse but ! 
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0 Perhatikan gambar berikut ! C·X·X·) 
Gambar di atas adalah penampang tiga buah pipa air yang berbentuk 
tabung dengan diameter 14 em. Berapakah panjang tali minimal untuk 
mengikat tiga buah pipa dengan susunan tersebut? 

0 Sebuah segitiga memiliki sisi- sisi Scm, 15cm, dan 17cm. Tentukanlah 
panjang jari jari lingkaran dalamnya ! 

3. Bangun Ruang Sisi Datar Kubus dan Balok 

188 

0 Duabelas kotak kardus yang masing-masing berukuran 50 em dimasukkan 
ke dalam sebuah box berbentuk balok dan tepat mengisi box tersebut hing
ga penuh. Tentukan ukuran masing-masing unsur box berbentuk balok ter
sebut! 

0 Sebuah kotak sampah tanpa tutup yang terbuat dari kayu dan berbentuk 
balok memiliki panjang 30 em, Iebar 25 em, dan tinggi 40 em. Jika 
ketebalan kayu 5 em, berapakah luas permukaan bagian dalam kotak 
sampah tersebut? 

0 Selisih panjang rusuk dua buah kubus adalah .!. m dan selisih volumenya 
2 

7_ m3
• Jika kubus besar disusun menjadi kubus - kubus kecil yang 

8 
kongruen dengan panjang rusuk 10 em, maka tentukanlah banyaknyH 
kubus kecil tersebut ! 

4. Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan Prisma Tegak 

0 Sebuah limas alasnya berbentuk segitiga siku - siku dengan panjang siku -
sikunya 6 em dan 8 em, dan tinggi limas tersebut 12 em. Kemudian, 
panjang sisi alas dan tinggi Iimas diperbesar 2 kalinya. Hitunglah volume 
limas sekarang ! 

0 Luas permukaan sebuah prisma tegak segi empat beraturan adalah 864 cm2 

dengan tinggi prisma tersebut adalah 12 em. Hitunglah panjang sisi alas 
prisma tersebut ! 

0 Sebuah prisma tegak segitiga memiliki luas bidang alasnya 24 cm2 dan 
luas bidang sisi-sisinya adalah 150 cm2

, 120 cm2
, dan 90 cm2

. Tentukan 
volume prisma tersebut ! 

Tumijajar, April 2014 
Nama Siswa, 

(. ..................................... ) 
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Lampiran B. 11 Lembar Wawancara Siswa 

LEMBAR WAWANCARA 

Petunjuk pengisian: 
Berilah tanda "...J" pada bagian D , dengan memilih 1 0 sub materi ( maksimal) 
tersulit dari 18 daftar yang ada, dan sertakan dengan alasannya 

Pertanyaan wawancara: 
"Dari daftar materi dan sub materi berikut, manakah 10 sub materi (maksimal) 
yang kaliaa anggap paling sulit ketika diajarkan oleh Bapak!Ibu guru kalian?" 

DAFTAR MATERI DAN SUB MATERI 

1. Lingkaran 
D Lingkaran dan Bagian - Bagiannya 
D Keliling dan Luas Lingkaran 
0 Hubungan Antara Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring 
D Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran 

Alasan: 

2. Garis Singgung Lingkaran 
0 Mengenal Sifat - Sifat Garis Singgung Lingkaran 
D Melukis dan Menentukan Panjang Garis Singgung Lingkaran 
0 Kedudukan Dua Lingkaran 
0 Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran 
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0 Menentukan Panjang Sabuk Lilitan Minimal yang Menghubungkan Dua 
Lingkaran 

0 Melukis Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar Segitiga 

Alasan: 
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3. Bangun Ruang Sisi Datar Kobus dan Balok 
D Mengenal Bangun Ruang 
D Model Kerangka serta Jaring- Jaring Kubus dan Balok 
0 Luas Permukaan serta Volume Kubus dan Balok 

Alasan: 

4. Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan Prisma Tegak 
D Bangun Ruang Prisma dan Limas 
D Diagonal Bidang, Diagonal Ruang, serta Bidang diagonal Prisma dan 

Limas 
0 J aring - J aring Prisma dan Limas 
0 Luas Permukaan Prisma dan Limas 
D Volume Prisma dan Limas 
Alasan: 

Tumijajar, April 2014 
Pewawancara, 

( ...................................... ) 
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Lampiran B.12 Lembar Wawancara Guru 

LEMBAR WAWANCARA 

Petunjuk pengisian: 
Berilah tanda "...J" pada bagian D, dengan memilih 8 sub materi (maksimal) 
tersulit dari 18 daftar yang ada, dan sertakan dengan alasannya 

Pertanyaan wawancara: 
"Dari daftar materi dan sub materi berikut, manakah 8 sub materi (maksimal) 
yang dianggap paling sulit Bapak/Ibu ajarkan kepada siswa?" 

DAFTAR MA TERI DAN SUB MATERI 

1. Lingkar~n 

D Lingkaran dan Bagian - Bagiannya 
D Keliling dan Luas Lingkaran 
0 Hubungan Antara Sudut Pusat, Panjang Busur, dan Luas Juring 
D Sudut Pusat dan Sudut Keliling Lingkaran 

Alasan: 

2. Garis Singgung Lingkaran 
D Mengenal Sifat - Sifat Garis Singgung Lingkaran 
D Melukis dan Menentukan Panjang Garis Singgung Lingkaran 
D Kedudukan Dua Lingkaran 
D Garis Singgung Persekutuan Dua Lingkaran 
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0 Menentukan Panjang Sabuk Lilitan Minimal yang Menghubungkan Dua 
Lingkaran 

0 Melukis Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar Segitiga 

Alasan: 
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3. Bangun Ruang Sisi Datar Kubus dan Balok 
D Mengenal Bangu.'l Ruang 
D Model Kerangka serta Jaring- Jaring Kubus dan Balok 
D Luas Permukaan serta Volume Kubus dan Balok 

Alasan: 

4. Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan l'risma Tegak 
D Bangun Ruang Prisma dan Limas 
D Diagonal Bidang, Diagonal Ruang, serta Bidang diagonal Prisma dan 

Limas 
0 J aring - J aring Prisma dan Limas 
D Luas Permukaan Prisma dan Limas 
D Volume Prisma dan Limas 
Alasan: 

Tumijajar, April 2014 
Pewawancara, 

( ...................................... ) 
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No 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7 

8. 
9. 

Lampiran B.11 

Nama 
Siswa 

KB 
0 

LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 

Aktif 
B SB 
l 2 

Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Tahun Pelajaran 
Waktu Pengamatan 

Sikap 

: Matematika 
: VIIV2 
: 2013/2014 

Bekerjasama T~:ltlllll!. ·awab Tole ran 
KB I B SB KB B SB KB B 
0 l 2 0 l 2 0 l 

Bubuhkan tanda ~ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 

193 

Kreatif 
SB KB B 
2 II l 

KB : Kurang baik B: Baik SB : Sangat baik 

Pedoman Penilaian: 

Jndikator sikap aktif dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar 
0. Kurang baik 

jika menunjukkan sikap sama sekali tidak ikut berperan dalam pembelajaran 
1. Baik 

jika menunjukkan sikap sudah ada usaha berperan dalam pembelajaran tetapi 
tidak terus -menerus 

2. San gat baik 
jika menunjukkan sikap sudah berperan dalam menyelesaikan tugas kelompok 
secara terns menerns dan konsisten 

Jndikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
0. Kurang baik 

jika sama sekali tidak bernsaha untuk bekeijasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Baik 

jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok tetapi masih belum ajeglkonsisten. 

2. Sangat baik 
jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
secara terns menerns dan ajeg/konsisten. 

SB 
2 
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lndikator sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda. 
0. Kurang baik 

jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif. 

1. Baik 
jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masih bel urn konsisten. 

2. Sangat baik 
jika menunjukkan SlJdah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terns menerns dan 
konsisten. 

Indikator sikap tanggung jawab terhadap proses pemecahan masalah yang 
berbeda. 
0. Kurang baik 

jika sama sekali tidak bersikap tanggungjawab terhadap tugas yang dibcrikan 
dan suka menyalahkan orang lain. 

1. Baik 
jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap tanggung jawab terhadap 
tugas yang diberikan dan tidak menyalahkan orang lain tetapi masih belum 
konsisten. 

2. San gat baik 
jikc menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap tanggung jawab terhadap 
tugas yang diberikan dan tidak menyalahkan orang lain secara terns menerus 
dan konsisten. 

lndikator sikap kreatifterhadap proses pemecahan masalah yang berbeda 
0. Kurang baik 

jika sama sekali tidak memberikan ide terhadap proses pemecahan masalah 
yang berbeda dan kreatif. 

1. Baik 
jika menunjukkan sudah ada usaha untuk memberikan ide terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masih bel urn konsisten. 

2. Sangat baik 
jika menunjukkan sudah ada usaha untuk memberikan ide terhadap proses 
pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif secara terns menerns dan 
konsisten. 

Skor akhir siswa = Skor capaian x 100% 
skor maksimum 
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Lampiran B.14 Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa SMP Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 

2013/2014 pada pertemuan ....... . 

Mata Pelajaran Matematika 

Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Pokok Bahasan 

Nama 

Kelas VIII 

A. Penggunaan Konteks Nyata (Real Context) 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

·-
Siswa menggunakan pengalaman 

1. 
sebelumnya pada saat awal pembelajaran 
Siswa menemukanjawaban yang 

2. bervariasi dari penggunaan masalah 
kontekstual 

.... Penggunaan alat peraga dalam proses 
-'· pembelajaran 

4. 
Siswa mengungkapkan pemikirannya 
dalam memecahkan masalah kontekst!.lal 

Skor Total 
I 

B. Pengunaan Instrumen Vert1kal (Bagan, Model, Skema) 

Skor 
No. Aspek Pengamatan 

0 1 2 3 4 
Keterangan 

1. 
Perhatian siswa pada model yang 
digunakan dalam proses pembelajaran 

2. 
Pada proses pembelajaran, siswa 
melakukan aktivitas nyata 
Siswa secara tertulis mengemukakan 

3. aktivitas-aktivitas yang mereka 
lakukan dalam proses pembelajaran 
Siswa dapat menemukan pengetahuan 

4. formal setelah melakukan aktivitas-
aktivitas dalam proses pembelajaran 

Skor Total 
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CP enggunaan H ·1 P k . ast e erJaan lSWa d K tuk. an ons Sl 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

1. 
Siswa mengemukakan pemikirannya dan 
Nampak terdengar oleh seluruh siswa 

2. Cara siswa dalam menyelesaikan masalah 
Siswa berani bertanya dan 

3. mengemukakan masalah yang dihadapi 
dalam proses pembelajaran 

4. 
Siswa menuliskan jawaban-jawaban 
mereka pada lembar kerja 

5. Menghargai pendapat siswa lainnya 

Skor Total 
-

D. Intraktivitas 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

1. 
Siswa menyukai bekerja dengan 
kelompok dan berdiskusi 
Siswa saling bekerjasama dan 

2. mendiskusikan tugas-tugas dalam 
kelompoknya 

3. 
Siswa terlihat aktif dalam proses 
pembelajaran di kelas 

4. 
Siswa ditekankan untuk menjelaskan ide 
dan tanggapan mereka. 

Skor Total 

E. Keterkattan 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

Keterkaitan meteri yang diajarkan dengan 

1. 
topik atau pokok bahasan lain dalam ilmu 
Matematika dalam pemecahan masalah 
dan penerapan. 

2. 
Keterkaitan antara materi yang dipelajari 
dengan mata pelajaran lain. 

Skor Total 
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Lampiran B.15 Lembar Validasi Expert (Ahli) 

LEMBAR V ALIDASI PROTOTIPE ..... . 

Nama Expert (Ahli) ; Bambang Sri Anggoro 

Tanggal validasi ; 27 April 2014 

No. Komentar Saran I Perbaikan 
1. Konteks gambar yang diberikan sebaiknya adalah 

gambar - gambar yang lebih sering dijumpai siswa 
dalam kehidupan sehari - hari. Misalnya saja, 
gambar kotak kapur yang menyerupai kubus 
merupakan gambar yang sudah jarang diteamkan 
dalam lingkungan kehidupan sehari - hari. 
Sebaiknya gambar tersebut diganti menjadi 
gambar kotak Jampu yang berbentuk kubus yang 
masih sering dijumpai oleh siswa. Pada LKS 2, 
Gambar kolam renang yang megah diganti 
menjadi gambar bak mandi yang dijumpai siswa 
dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Tampilan LKS sebaiknya dibuat menjadi lebih 
menarik seperti pemilihan kontras warn a dan 
gambamya. 

3. Kalimat apersepsi sebaiknya dibuat jangan terlalu 
panjang, sehingga siswa tidak merasa bosan lcetika 
membacanya 

4. Tambahkan permasalahan kontekstual yang 
dijumpai siswa di lingkungan sehari-hari 

5. 

Bandar Lampung, 27 April 2014 

Pakar 2, 

Dr. Bambang Sri Anggoro, M. Pd. 

NIP. 198402282006041004 
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Lampiran B.16 Lembar Komentar Siswa 

LEMBAR KOMENTAR SISW A PADA PROTOTIPE ..... . 

Nama Siswa 

Kelas 

Tanggal 

Petunjuk; 

Berilah komentar/ tanggapanl saran/ masukan kalian setelah mengerjakan Lembar 
Kerja Siswa yang diberikan oleh guru kalian. 

No. Komentar Siswa Keputusan 
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Tumijajar, ..................... ...... .. 2014 

Nama Siswa, 
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Lampiran B.17 Jadwal Penelitian 

Jadwal pelaksanaan penelitian dan proses evaluasi disetiap prototipe 

No. Tanggal Proses Evaluasi Keterangan 

Bimbingan instrument penelitian 

8 Maret- 25 berupa instrument pendahuluan 
1. 

April2014 dan prototipe pertama dengan 

dosen pembimbing 

2. 26-27 April Penilaian pakar terhadap prototipe 2 orang dosen 

2014 pertama 

3. 28 April2014 Penilaian guru terhadap prototipe 2 orang guru 

pertama 

4. 29-30 April Uji coba prototipe pertama 5 orang siswa 

2014 

5. 1 Mei 2014 Penilaian guru terhadap prototipe 2 orang guru 

kedua 

6. 2-3 Mei 2014 Penilaian pakar terhadap prototipe 2 orang dosen 

kedua 

7. 5-6 Mei 2014 Uji coba prototipe kedua 10 orang siswa 

8. 7 Mei 2014 Penilaian guru terhadap prototipe 2 orang guru 

ketiga 

9. 8-9Mei2014 Penilaian pakar terhadap prototipe 2 orang dosen 

ketiga 

10. 10 Mei 2014, 12 Uji coba prototipe ketiga 31 orang siswa 

Mei 2014, dan kelas VIII.D 

15 Mei 2014 SMPN1 

Tumijajar 
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lampiran C.l Saran pakar terhadap prototipe pertama 

No. Saran Sebelum Revisi Keputusan Revisi 

1. Setiap gambar Contohnya Perhatikan gam bar 

diberi kotak dan 

diberi 

keterangan 

Gambar 3 

2 Perhatikan Ada kalimat yang Y~at yang dirasa rancu 

pengetikan dan prinsipnya tidak baku dan diperbaiki dengan 

penggunaan mengulang menggunakan kalimat baku 

kalimat baku sesuaiEYD 

3. Perhatikan Ada gambar yang tidak Memperbaiki penempatan 

saran - saran diberi kotak, pengetikan gam bar, kalimat dan 

yang sama masih banyak yang keliru. pengetikan. 

untukl.KS2 

seperti LKS 1 

sebelurnnya 
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Lampiran C.2 Saran guru terhadap prototipe pertama 

No. Saran 

1. IKS 1 dan 2 

digabung tanpa 

harus 

mengurangt 

indikator yang 

akan dicapai 

mengingat 

alokasi waktu 

2 Pertanyaan 

kurang lengkap 

dan sebaiknya 

dibuat menjadi 

dua item yang 

terpisah. 

Sebelum Revisi 

Prototype yang akan 

dibuat terdiri dari 3 buah 

IKS dengan rincian: 

IKS 1 memuat aktivitas 

dalam mengidentifikasi 

unsur-unsur bangun ruang, 

membuat jaring-jaring 

kubus dan balok. 

IKS 2 memuat aktivitas 

dalam menentukan rum us 

luas permukaan kubus dan 

balok. 

IKS 3 memuat aktivitas 

dalam menentukan 

volume kubus dan balok 

KotakKapur 

Kemasan Pasta Gigi 

Gambarlah bangun ruang 

yang berbentuk sama 

dengan kotak kapur dan 

kern as an 

terse but. 

pasta 

201 

Keputusan Revisi 

Prototype yang akan dibuat 

terdiri diubah menjadi 2 

buah lKS dengan rincian: 

LT(S 1 memuat aktivitas 

dalam mengidenti:fikasi 

unsur-unsur bangun ruang, 

membuat jaring-jaring 

jaring-jaring, dan 

menentukan rumus luas 

permukaan kubus dan 

balok. 

IKS 2 memuat aktivitas 

dalam menentukan volume 

kubus dan balok. 

Pertanyaan dilengkapi dan 

dibuat menjadi dua nomor. 

a. 

b. 

Gambarlah bangun 

ruang yang berbentuk 

sama dengan kotak 

kapur, kemudian berilah 

nama pada masmg

masing titik sudutnya. 
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.., 
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-~ """" . 

Gambarlah bangun 

ruang yang berbentuk 

sam a dengan kemasan 

pasta 
.. 

kemudia11 gtgt, 

berilah nama pada 
. . 

titik masmg-masmg 

sudutnya. 
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Lampiran C.3 Deskripsi Prototipe Pertama 

LKSl Prototype Pertama 

1 

Gambar lapangan sepak bola 

2 

Sebuah KotakKapur 

3 

Kemasan Pasta Gigi 

4 Jaring-jaring kubus dan balok 

203 

Deskripsi 

Pada aktivitas 1, gambar 

lapangan sepak bola 

digunakan t_mtuk 

memahami pengertian luas 

persegi panjang melalui 

pertanyaan-pertanyaan 

yang diberikan. 

Siswa diingatkan !.:embali 

mengenru luas persegt 

panJang karena materi 

tersebut berhubungan 

dengan luas permukaan 

balok. 

Pada aktivitas 2, stswa 

diberi pertanyaan untuk 

mengidentifikasi 

unsur kubus. 

unsur-

Pada aktivitas 3, stswa 

diberi pertanyaan untuk 

mengidentifikasi 

unsur balok 

unsur-

Pada aktivitas 4, stswa 

dibimbing untuk 

menggambarkan Janng-

jaring kubus dan balok. 

Siswa juga dibimbing untuk 

menemukan rumus luas 
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LKS2 Prototype Pertama 

1. 

2. 

3. Melakukan percobaan dengan 

menyusun model kubus hingga 

membentuk bangun ruang berbentuk 

balok 

4. Melakukan kembali percobaan 

menyusun model kubus hingga 

membentuk bangun ruang berbentuk 

kubus 

204 

luas permukaan kubus dan 

balok secara mandiri 

Deskripsi 

Pada aktivitas 1, konteks 

kolam renang digunakan 

untuk mengingat kembali 

tentang bentuk bangun 

ruang itu sendiri 

Pada aktivitas 2, siswa 

diminta untuk membuat 

model kubus secara 

mandiri. 

Pada aktivitas 3, siswa 

menemukan konsep 

volume balok dengan 

menyusun model kubus 

yang mereka buat 

sebelumnya. 

Pada aktivitas 4, siswa 

menemukan konsep 

volume kubus dengan 

menyusun kern bali model 

kubus yang mereka buat 

sebelumnya. 
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I..ampiran C.4 Contoh hasil kerja siswa pada prototipe pertama 

No. Pekerjaan Siswa 

1. M. Gilang F 

........... : 

I.J fllilk rtle l\l:ntul••• t"U I I IU~ Joas J"'"fmHkMn li:nN•~ dan buluk. 

Al•t t.l•" ll•h•n : 

I . K._,tal.: k.£ftUr 

: J\..~1111!Ulh j\li.'JCa ~il!i 

J . <luutin~:; 

<4 . l'e.t~il ~'\n ~na:wurilt 

I . aa ~~:k.J. b .. t.. nukMh : 

I. nukn korak kllilUT \bn k.:maHun p.ll..'ila tFiJ!t lcntcbut. 

<.i\lflllili.! bUl:t\.'rrlll\l\ f"U'lllkllyi' .. 

"t n~nt.:lnrtknf'l LH .u.a .. •' ilutju !toe h.ln~gH hi.J&.ug-OiLlliiLI~ lllr91lhU1 ~•llni~,l~t .. :tit 111~1Hb(1ntuJ.. 

bU:.ttu hun~un •1,11:-.r ytu'l,.e t.ti~bu• j:•ri'tt: j tttin,e 

4 . Aum.lill:lh l~o.:nh1l. b it.IO•lS :oi~ t )!ulg s.'tliUQ terkoir d~'ln 111~mhcnntk. jarinsHoa!'inJil 

to:roo..·hut 

~ J"w~l·l:.h l~rtUJI '\'ftl)f\-l""nwnyn~n t.~eri lr..\ 1 ! ini 

l-t.·rl•n y• .. n : 

1. 0Amhntlah bOHJ,:Ull ru,u.n)! y1mp. n..~rt.entuk • mu (k•nl!l'n kotnk l.:.a.r'H' Ono L...>:mn~n 

fl U.'Ib ..,;ilti t ..:r.K:hU l . 

,J 
t 

i 

-~ :.:,. .... ..\ ..... '.::: .. :c ... - ..... .!.. ... : ..... .... : .•.. ~ ... ' ........ ::.r ... : .......... : ......................... ... ..... -.. . 
.t lt:'lwunumll.l..llhJuml3h hnu sdun .• h po:rm ukaan l4.•1 ;tk kHpur"l 

.. . .:.: .. ~ ... : ....... ~ ................. ··········-···················· ....................................... . 

5 R.t~:;ainl :uaak~il luu:: ·..c1111p h iot:t•IJ; ; i ~ i k~.·m!l.SaJlJ)O.l1l"' ~iM,i ·] 

... ~.!;.:;.; .... ~ .••. \.-.. t •• ..:. .. .: •••.• . ••.. t...~ : .. .'::. ...... ~·.! .:.: .. ... .... : ..... .. ... ; ..... .. ; .. : .. . ...................... . . 

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

... . ..... !.-...! .. ~; ..... ! ........ : ... .. . . ...... L: .. · -·-· ······· ·· ···········-···-·--·· -·· 
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Pembahasan 

Gilang sudah dapat 

menggambar kubus 

dan balok melalui 

benda yang diberikan. 

Jaring-jaring kotak 

berbentuk kubus yang 

digambar oleh Gilang 

kxrrang tepat karena 

ukurannya tidak 

sam a. 
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No. Pekerjaan Siswa 

2. Natasya Desty Syafitri 

1 ' Mju"n : 

t rruu'- tiWt\o:."rttukun rHt""l'ill"' hllt..<~~ (k:'nnukonn kuhut~ d:\Jl buluk . 

AlllC '-'"" lbh» " : 

1 . t<umk ka1)\.tf 

z.. Ko;)mn~.,, fUL."'" ei~i 
J. (iutU n.,:. 

.J , r-•c:-o..••il dnn ~n~t.uun 

L•o~& ... •h·lttnfltk•b : 

1 . fh""-.a knlnlo. ... nrtrt' .1.111 kc."-ltlii'Sat\ palll.!l &Pt;i h:ni.ehuL 

Guutill~t l~l.lo01~P!.I n'~tl)r...ll)' ~ 

3 . ~!U.IllltP-ttu fh fliUtll UK:Ja * :hinmvt bicl :m~·~ul"ntt h:l":l~huf .,.. ,Jin~ H.-.lr. .. il tl'KJtnhc.mtul.. 

.. u .tt iU htul~O{t Untur \"ltrU,f, di~hUI •..rr•·•(l · ibtir!lt-

4. 1\Jt.Jtt lil.oh henttd•• bi.hmt:t .,. j .. j yany, -.nlirtJl to::rkaH d.m utcmhemuk joriflll •jPrinaA 

·""·,:.~ f~t l. 

1 Jawuhluh I .;:I'Ut11:YtUUl·~·rhHr y~\O•I 1 -c~tl..ul lui 

J•(·rl•nyMiiln 1 

I . Onrnhndnh hungun t"UUIIN, ) IIIl i,! hurlw;ntulc ..;.;unn '..knj.tld\ kntoK lr. .Aj~tr 1..hm kc:nt:t;;..•r• 

r--••ta .,:fgl lcr-.chuf. --·--------- ---- - ,------·-------
(- --~".,-~"~~----- KI · ~1/\SA.N 1'1\Sf~:~---

f--
' 

------------·---- --------•---------------------~-/ 

2. GamNulnh jarin~-1unnR kol,ut.. kupur dan kc.·ma:;un pnsHt ~igi tcrscbut 

(,lutl~ar jttrint;.jnr,u•~ lr. lltn :. k:\rur c;"ntb:.r jl\riiiJ;·Jrtrins lr.<-m~~JJAn P'"'" J.litli __ ., __ _ 

l _____ ..L_.I_t-----_-·_-
1 
_ __.-

3. Un.g.Itinumakuh luu~ ~cliap hil.lun~ !ii'l i kutRJ.. k_npw·t 

.. S .?.:?. .......... ~.N ....................................................................................... .. 
4. UugatnHmJ"-.uh JUIHhlh I me, sduruh rcnnukuan h1 ttt~ k.apud 

----~~ ...... f .. :f~~~~-} ... :6. .X.£..~~-.............. .......................... .. 
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Pembahasan 

Natasya sudah dapat 

menggambar kubus 

dan balok melalui 

benda yang diberikan. 

Natasya sudah dapat 

menggambar kubus 

dan balok melalui 

benda yang diberikan. 

Jawaban Natasya 

untuk no. 5 kurang 

lengkap. 
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lampiran C.5 Komentar siswa terhadap prototipe pertama 

No. Komentar Siswa Keputusan 

1. Halaman pertama terlalu panjang kalimatnya Kalimat diperbaiki 

2. Ada soal yang sui it Soal dipertahankan 

3. Belajarnya menyenangkan karen a dapat 

mempraktekkan langsung dengan 

menggunakan model bangun secara nyata 

4. Bahan ajar menarik karena banyak gam bar 
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Lampiran C.6 Analisis hasil keija siswa kelas one to one pada prototipe pertama 

No. Soal Jawaban (LKS 1) No. Soal Jawaban (LKS 2) 

Aktivitas I Benar (%) Salah _(o/o)_ Aktivitas 1 Benar (%) Salah (%) 

1 5 100 0 0 1 5 100 0 0 

2 3 100 2 0 2 4 80 1 20 

3 5 100 0 0 3 5 100 0 0 

4 5 100 0 0 4 5 100 0 0 

Total 18 90 0 0 5 4 80 1 20 

Aktivitas 2 Benar (%) Salah (%) Total 23 92 2 8 

1 5 100 0 0 Aktivitas 2 Benar (%) Salah (%) 
2 3 60 2 40 1 5 100 0 0 

3 3 60 2 40 2 3 60 2 40 

4 5 100 0 0 Total 8 80 2 20 

5 0 0 5 100 Aktivitas 3 Benar (o/~ Salah (%) 
6 2 

1-
40 3 60 1 5 100 0 0 

Total 18 60,0 12 40 2 3 60 2 40 

Aktivitas 3 Benar (%) Salah (%) 3 2 40 3 60 

1 5 100 0 0 4 3 60 2 40 --

2 3 60 2 40 5 3 60 2 40 

3 3 60 2 40 6 3 GO 2 40 

4 4 80 I ~Q_ 7 3 60 2 40 

5 0 0 5 100 Total 22 62,9 13 37, I 

6 2 40 3 60 Aktivitas 4 Benar (%) Salah (%) 
Total I7 )6,7 13 43,3 1 5 100 0 0 

Aktivitas 4 Benar (%) Salah (%) 2 3 60 2 40 

1 5 100 0 0 3 2 40 3 60 

2 3 60 2 40 4 3 60 2 40 

3 4 80 1 20 5 3 60 2 40 

4 4 80 1 20 6 
_., 

60 2 40 .) 

5 2 40 3 60 Total 19 63,3 11 36,7 

6 2 40 3 60 Soal Mandiri Benar j_%) Salah (%) 
Total 20 66,7 IO 33,3 1 4 80 1 20 

Soal Mandiri Benar (%) Salah (%) 2 4 80 1 20 

1 5 100 0 0 3 3 60 2 40 

2 5 100 0 0 4 3 60 2 40 

3 2 40 3 60 5 2 40 3 60 

4 0 0 5 IOO Total 16 64 9 36 

5 I 20 4 80 

Total 13 52 12 48 
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Lampiran C. 7 Saran pakar terhadap prototipe kedua 

No. Saran 

1. Menambahkan 

permasalahan 

kontekstual 

2. Perhatikan 

pertanyaan -

pertanyaan 

yang berulang 

Sebelum Revisi Keputusan Revisi 

Tidak ada Ditambahkan 

Pada soal no. 2 aktivitas 2 Diambil salah satu saja jika 

berbunyi: maknanya sama 

2. Gambarlah bangun 

ruang yang berbentuk 

sama dengan kotak kapur, 

kemudian berilah nama 

pada masing-masing titik 

sudutnya 

Soal no. 2 aktivitas 3 

berbunyi: 

2. Gambarlah bangun 

ruang yang berbentuk 

sama dengan kemasan 

pasta gigi, kemudian 

berilah nama pada 

masing-masing titik 

sudutnya. 

Soal no. I aktivitas 4 

berbunyi: 

l.Gambarlah ban gun 

ruang yang berbentuk 

sama dengan kotak kapur 

dan kemasan pasta g1gi 

terse but. 
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3. Soal no. 3 

dilengkapi. 

210 

3. Sebuah balok dengan 3. Sebuah balok dengan 

panJang p, Iebar sam a panJang p, lebar sam a 

dengan tinggi yaitu s. Jika dengan tinggi yaitu S. Jika 

balok terse but dibagi balok tersebut dibagi 

menjadi dua bagian yang menjadi dua bagian yang 

sam a besar, maka akan sam a besar, maka akan 

membentuk dua buah membentuk dua buah kubus. 

kubus. Gambarkan car a Gambarkan cara membagi 

membagi balok tersebut balok tersebut dan 

dan berapakah luas berapakah luas permukaan 

permukaan masmg- masing-masing kubus dalam 

masing kubus? p? 
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Lampiran C.8 Saran guru terhadap prototipe kedua 

No. Saran 

1. Konteks lapang-an 

sepakbola 

sebaiknya diubah 

menjadi lapangan 

basket yang 

dijumpai langsung 

di dalam sekolah 

2. Gam bar kotak 

kapur sebaiknya 

diganti dengan 

gambar yang sering 

dijumpai di 

kehidupan sehari

hari 

Sebelum Revisi 

3. Tampilan lKS Sebelumnya 

4. 

diberi wama agar 

nampak lebih 

menarik 

Menambahkan 

prolog sebelum 

memasuki 

pertanyaan di 

aktivitas ke-4 

\lmn\'il 
[11;4.11~--rHa''-*:4 

__ ,·,,,] '··· 

Tidakada 
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Keputusan Revisi 

Gambar diubah menjadi: 

Diberi wama dan bingkai 

(border and shadding) 

agar tampak lebih menarik 

Ada 
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5. 

6. 

7. 

Apersepsi Jangan 

terlalu panJang 

kalimatnya, 

sehingga s1swa 

tidak merasa bosan 

ketika 

membacanya 

Konteks kolam 

renang diu bah 

menjadi bak mandi 

'~- . ><m:,-,;,.,,,tA 
hCIW•blill&k.ID_.: 

L\f~ta·llw.i(;l'~-lllr.~JI'J.bl•it.· ; :;~~~.:~t~-~~..;~· /~. '":::; ;/#·' 

: !1...:1 ::.:. ~"': P!'T".~:m:_-.: !~ ~...!!! sa,U,• 

',".:J,l &:!::hr.~ w t~.t:= z. ...,.~ 01[ . .'iJ.: 

~~IJ'.t;.c;.Jn·.-i.,:!.t.:::~~~i.r:.-111~ 

J•'lblt· !.t!t.l ~~4 y.::;::; r.;:-,. ti e.nr.~ .tl•}'li 

:lt:Ei:'"A(Irll. 

! !l"Jh~~ !al:! ~ltlrA .')c,;:l ·~...tt ~.Jitf:O. 
lo.oi'I•Jt:, ~-.•.;u:.:O •.J'_,'I,j •:."~ :~.r- ""'i.l 1.11cl 

Pada aktivitas 4, Tidak ada 

susunan kubus 

yang akan disu-sun 

dimulai dari kubus 

dengan rusuk 1 

satuan 
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Lebih dipadatkan dengan 

masalah kontekstual 
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Lampiran C.9 Deskripsi prototipe kedua 

LKSl Prototype Kedua 

1 

Lapangan Bola Basket 

2 

Gambar kotak lampu 

3 

Kemasan Pasta Gigi 

4 Jaring-jaring kubus dan balok 

213 

Deskripsi 

Pada aktivitas 1, contoh 

lapangan bola basket 

merupakan contoh ril yang 

ada disekitar lingkungan siswa 

yang digunakan untuk 

memahami pengertian luas 

melalrn pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan. 

Pada aktivitas 2, Gambar 

kotak lampu diberikan sebagai 

pengganti kotak kapur agar 

dapat mengidentifikasi unsur

unsur kubus dengan model 

bangun ruang yang senng 

dijumpai dalam kehidupan 

sehari - hari 

Pada aktivitas 3, siswa diberi 

pertanyaan untuk 

mengidentifikasi unsur-unsur 

balok 

Pada aktivitas 4, s1swa 

dibimbing untuk 

menggambarkan Janng-Jarmg 

kubus dan balok. 

Siswa juga dibimbing untuk 

menemukan rumus luas I 
permukaan kubus dan balok 

16/41916.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



LKS2 Prototype Kedua 

1. 

Gambar bak mandi 

2. 

3. Melakukan percobaan dengan 

menyusun model kubus hingga 

membentuk bangun ruang berbentuk 

balok 

4. Melakukan kembali percobaan 

menyusun model kubus hingga 

membentuk bangun ruang berbentuk 

kubus 

214 

secara mandiri 

Deskripsi 

Pada aktivitas 1, konteks bak 

mandi digunakan untuk 

mengingat kembali tentang 

bentuk bangun ruang yang 

sering dijumpai secara 

langsung oleh siswa 

Pada aktivitas 2, siswa diminta 

untuk membuat model kubus 

secara mandiri. 

Pada aktivitas 3, siswa 

menemukan konsep volume 

balok dengan menyusun 

model kubus yang mereka 

buat sebelumnya. 

Pada aktivitas 4, siswa 

menemukan konsep volume 

kubus dengan menyusun 

kembali model kubus yang 

mereka buat sebelumnya. 
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larnpiran C.l 0 Contoh hasil kerja siswa pada prototipe kedua 

No. Pekerjaan Siswa 

1. Putri Sekar Purborini 

No. 

e~w~e•o•=•••••~••aQ 
• C J1~ .. ~, . ._.,, ~ ....... ~<Of'U" .U..I""• • f.,;,..,... h,.~ """""" ~ .. ~,.., "'""""" '-"f"l•t'' • 

~ t~ . . a 
ft l ~~ ... ~~JU<tddlt!II~<"Oth>n>ft~V'f'otol.t ... >l.,.o.ot"~k,J>t,..'' ~ 

ft ~ 
Q -' H~l<"'fTl""''"'"" •k"&:><" ,......, ... ,.,J' 1.,.1,.,11. "'' ...... ,...._,,.,, 1-•~ ~>o;<' 0; 
n Q 
U D 
~ . 
e \ 11 ........... ..::..... .. .J... .... ~. j"'"""' ·-~ "t ... uh ,,-n .... i._ ....... ~:... .. , ... ~ ... 1"11'' • 

~ ~!. ~:.· .. f'.•t __ • !"* _, __ l:·~-~ . __ ... .. D = ~ 
~....... ~ 
6 ~ 
;;; I I . .,., ~rnu•L.'~"' 1u'-,.... ~ 

~ ,. 1'1 ~ 
:~ l: ' ~ 
~B· J,a.,. .._,',...,.~'""'""hi.<~""''~' n.-oJt. • "'-~~ .. h"'' f''''"''ol.-""" """"' ... t.l..t. 
~~: ( lt"t\_ .i:'"~'t,<l..,_trr:> ·.i '~ 

~ ~ 

=••••mc•••a•=•~nnm: 

Pekerjaan Siswa 

2. Tri Yoga pangestu 

Pembahasan 

Putri sudah dapat menggambar 

jaring-jaring kubus dan balok 

melalui kotak berbentuk kubus 

dan balok yang dipotong 

beberapa rusuknya. 

Putri tidak menjawab pertanyaan 

no. 4 karena kurang paham 

dengan pertanyaan yang 

diberikan. 

Pembahasan 

Yoga sudah dapat menggambar 

Janng-Janng kubus dan balok 

melalui kotak berbentuk kubus 

dan balok yang dipotong 

beberapa rusuknya. 
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Yoga dapat menjawab semua 

pertanyaan dengan benar. 
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Lampiran C. 11 Komentar siswa terhadap prototipe kedua 

No. Komentar Siswa Keputusan 

1. Alokasi waktu yang disediakan dirasakan Mengurangi beberapa 

kurang buah soal 

~ Langkah kerja jelas dan mudah dipahami Dipertahankan 

3. Banyak soal yang sulit Beberapa bagiannya 

direvisi dan ada juga soal 

yang dipertahankan 

4. Belajarnya menyenangkan karena dapat 

mempraktekkan langsung dengan 

menggunakan model bangun secara nyata 

5. Bahan ajar menarik karena banyak gamhar 

6. Kalimatnya diusahakan tidak terlalu panj:mg 
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Lampiran C.12 Analisis basil kerja siswa small group pada prototipe kedua 

No. Soal Jawaban (LKS 1) No. Soal Jawaban (LKS 2) 

Aktivitas 1 Benar (%) Salah (%) Aktivitas 1 Benar (%) Salah (%) 
1 10 100 0 0 1 10 100 0 0 

2 8 80 2 20 2 8 80 2 20 
3 9 90 1 10 3 8 80 2 20 

4 9 90 1 10 4 8 80 2 20 

Total 36 90 4 10 5 8 80 2 20 

Aktivitas 2 Benar (%) Salah (%) Total 42 84 8 16 

1 10 100 0 0 Aktivitas 2 Benar (%) Salah (%) 
2 9 90 1 10 1 10 100 0 0 
,., 

7 70 3 30 .) 2 6 60 4 40 

4 8 80 2 20 Total 16 80 4 20 

5 3 30 7 70 Aktivitas 3 Benar (%) Salah (%) 
6 5 50 5 50 I 10 100 0 0 

Total 42 70 18 30 2 5 50 5 50 

Aktivitas 3 Benar (%) Salah (%) ,., 
5 50 5 50 .) 

1 10 100 0 0 4 7 70 3 30 --
2 9 90 1 10 5 7 70 3 30 

3 6 60 4 40 6 7 70 3 30 

4 6 60 4 40 7 7 70 3 30 

5 2 20 8 80 Total 48 68,6 22 31,4 

6 4 40 6 60 Aktivitas 4 Benar (%) Salah (%) 
Total 37 61,7 23 38,3 1 10 100 0 0 

Aktivitas 4 Benar (%) Salah (%) 2 5 50 5 50 

1 10 100 0 0 3 8 80 2 20 

2 9 90 1 10 4 8 80 2 20 

3 9 90 1 10 5 8 80 2 20 

4 5 50 5 50 6 8 80 2 20 

5 5 50 5 50 Total 47 78,3 13 21,7 
Soal I 

Mandiri Benar (%) Salah (%) 
Total 38 76 12 24 1 7 70 3 3 

Soal 
Mandiri Benar (%) Salah (%) ,., 7 70 3 3f .:.. 

1 10 100 0 0 3 5 50 5 5j 

2 8 80 2 20 4 5 50 5 5 

3 0 0 10 100 5 2 20 8 gi 

4 2 20 8 80 Total 26 52 24 48[ 

5 6 60 4 40 

Total 26 52 24 48 
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Lampiran C.13 Saran pakar terhadap prototipe ketiga 

No. Saran Sebelum Revisi Keputusan Revisi 

I. J umlah soal dikurangi 5 soal 4 soal 

2. Soal direvisi karena Untuk LKS 1, soal Soal diganti secara total 

I t~rlalu mudah no. 1 - 3 dihilangkan 

Lampiran C.14 Saran guru terhadap prototipe ketiga 

No. I Saran Sebelum Revisi Keputusan Revisi 

I. Menambahkan SK Tidak ada Ditambahkan 

2. Menambahkan KD Tidak ada Ditambahkan 

3. Perhatikan alokasi 5 soal 4 soal 

waktu yang 

disediakanuntuk soal 

tes (soal individu) 

Lampiran C.15 Deskripsi prototipe ketiga 

No. Prototype Ketiga Deskripsi 

1 Hasil prototype ketiga beisi 2 buah Secara urn urn, aktivitas 1-4 

LKS yang muatannya hampir sama yang dilakukan pada prototype 

dengan prototype kedua ketiga hampir sama dengan 

prototype kedua. 

Pada prototype ketiga hanya 

terjadi 
.. 

soal dan rev1s1 

penambahan SK dan KD yang 

belum muncul. 
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Lampiran C.16 Contoh hasil pekerjaan siswa pada prototipe ketiga 

No. Pekerjaan Siswa 

1. Ulfa Melinda 
a••••~uuuuu~ea••••• : (~:----. : 
... - ... - .. ._ ... ,. ............... ....._ ...... _.. tt" 
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'!:: :t,t - '" 
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2. Panji Asmoro 
:~-6~~-a~-R~ft·D--fl~ 

- ~ 

Pembahasan 

Ulfa sudah dapat 

menggambar Janng

jaring kubus dan balok 

melalui kotak berbentuk 

kubus dan balok yang 

dipotong 

rusuknya. 

beberapa 

Ulfa mengembangkan 

model secara mandiri dan 

menggunakan 

pemikiran siswa, 

hasil 
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Lampiran C.17 Komentar siswa terhadap prototipe ketiga 

No. Komentar Siswa Keputusan 

1. Petunjuk soal jelas dan tidak membingungkan 

bagi siswa 

2. Ada soat yang sulit Soaldipertahankan 

3. Belaja.-nya menyenangkan karena dapat 

mempraktekJcan langsung dengan 

menggunakan model bangun secara nyata 

4. Bahan ajar menarik karena banyak gam bar 

dan berwailla 

5. Petunjuk soal jelas 
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L amptran c ts An r · h ·1 k · a lSlS as1 elJa s1swa p ad t t a pro o 1pe kf e 1ga 

No. Soal Jawaban (LKS I) No. Soal Jawaban (LKS 2) 

Aktivitas I Benar (%) Salah (%) Aktivitas I Benar (%) Salah (%) 

I 31 100 0 0 I 31 100 0 0 

2 27 87,1 4 12,9 2 27 87,1 4 12,9 

3 31 100 0 0 3 27 87,1 4 12,9 

4 31 100 0 0 4 27 87,1 4 12,9 
Total 120 96,8 4 3,2 5 27 87,1 4 12,9 

Aktivitas 2 Benar (%) Salah (%) Total 139 89,7 16 10,3 

I 31 100 0 0 Aktivitas 2 Benar (%) Salah (%) 

2 31 100 0 0 I 31 100 0 0 

3 31 100 0 0 2 31 100 0 0 

4 31 100 0 0 Total 62 100 0 0 

5 31 100 0 0 Aktivitas 3 Benar (%) Salah (%) 

6 22 71 9 29 I 31 100 0 0 

7 22 71 9 29 2 27 87,1 4 12,9 

8 27 87,1 4 12,9 3 31 100 0 0 

Total 226 91,1 22 8,9 4 31 100 0 0 

Aktivitas 3 Benar (%) Salah (%) 5 31 100 0 0 

I 31 100 0 0 6 31 100 0 0 

2 31 100 0 0 7 31 100 0 0 --
3 31 100 0 o_ Total 213 98,2 4 1,8 

4 31 100 0 0 Aktivitas 4 Benar (%) Salah (%) 

5 31 100 0 0 I 31 100 0 0 

6 22 71 9 29 2 27 87,1 4 12,9 

7 22 71 9 -~ 3 31 100 0 0 

8 27 87,1 4 12,9 4 31 100 0 0 

Total 226 91,1 22 8,9 5 31 100 0 0 

Aktivitas 4 Benar (%) Salah (%) 6 31 100 0 0 

I 31 100 0 0 Total 182 97,8 4 2,2 

2 31 100 0 0 

3 31 100 0 0 

4 27 87,1 4 12,9 

5 27 87,1 4 12,9 

Total 147 94,8 8 5,2 

Rekapitulasi hasil tes evaluasi siswa pada tahapan field test 
SOAL MANDIRl TES EV ALUASI 

No. 
PERTEMUAN I PERTEMUAN2 PERTEMUAN3 

Soal 

Benar (%) Salah (%) Benar (%) Salah (%) Benar (%) Salah (%) 

I 25 81 6 19 20 65 II 35 25 81 6 19 

2 25 81 6 19 27 87 4 13 31 100 0 0 

3 20 65 II 35 27 87 4 13 28 90 3 9,7 

4 27 87 4 13 25 81 6 19 22 71 9 29 

Total 97 78 27 22 99 80 25 20 106 85 18 15 
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Lampiran C.19 

ANALISIS HASIL FIELD TES (PERTEMUAN KETIGA) 
Skor Maksimum 

No. Nama Siswa Soal1 Soal2 Soal3 Soal4 Nilai Akhir 
30 20 20 30 

1 Ahmad Nizar Muraali 20 20 20 20 80 
2 Ahmad Rivai 10 20 20 10 60 
3 Aldi Fikri Arofi 20 20 20 20 80 
4 Andri Saputra 5 20 5 10 40 
5 Dilla Kamila 25 20 20 25 90 
6 Dyah Ayu Prabawati 30 20 20 30 100 
7 Farah Talitha Nawiryasa 30 20 20 30 100 
8 Farhan Kholid 25 20 20 25 90 
9 Feri Herbian 25 20 20 25 90 

10 Haris Prayoga 25 20 20 25 90 
11 Hendrian Dera 10 20 10 10 50 
12 Hickyn Paratistha 25 20 20 20 85 
13 Husen Nurhidayat 25 20 20 20 85 
14 Indah Septiana 25 20 20 25 90 
15 Iqbal Leonandha 25 20 20 20 85 
16 Ira Yunita 30 20 20 25 95 
17 Kurnia Oktavia 30 20 20 25 95 
18 Nila Wahyu Handayani 30 20 20 25 95 
19 Nur Endah Lestari 30 20 20 20 90 
20 Nurul Faizi 30 20 20 20 90 
21 Panggi Irawan 25 20 20 10 75 
22 Panji Asmoro 25 20 20 10 75 
23 Revandi Saputra 10 20 15 10 55 
24 Rini Oktavia 25 20 20 20 85 
25 Riski Fathullah 10 20 15 10 55 
26 Riski melia wati 25 20 20 15 80 

27 Septi setyaningsih 30 20 20 30 100 

28 Septina Wulandari 10 20 15 10 55 

29 Shinta Dwi Ratna Sari 25 20 20 20 85 

30 Ulfa melinda 30 20 20 20 90 

31 VildaAslinda 25 20 20 20 85 

Jumlah 715 620 580 605 2520 
Rata - Rata Nilai 81,3 
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Lampiran C.20 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa SMP Negeri 1 Tumijajar Tahun Pelajaran 

2013/2014 pada pertemuan pertama. 

Mata Pelajaran Matematika 

Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi Datar 

Sub Pokok Bahasan Luas Permukaan Kubus dan Balok 

Kelas VIII 

A. Penggunaan Konteks Nyata (Real Context) 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

1. 
S iswa menggunakan pengalaman 

4 
sebelumnya pada saat awal pembelajaran 
Siswa menemukanjawaban yang 

2. bervariasi dari penggunaan masalah 4 
kontekstual 

3. 
Penggunaan alat peraga dalam proses 

4 
pembelajaran 

4. 
Siswa mengungkapkan pemikirannya 

3 
dalam memecahkan masalah kontekstual 

,.., 
12 

Skor Total 
.:J 

15 
B. Pengunaan Instrumen Verttkal (Bagan, Model, Skema) 

Skor 
No. Aspek Pengamatan 

0 1 2 3 4 
Keterangan 

l. 
Perhatian siswa pada model yang 4 
digunakan dalam proses pembelajaran 

2. 
Pada proses pembelajaran, siswa 4 
melakukan aktivitas nyata 
Siswa secara tertulis mengemukakan 

3. aktivitas-aktivitas yang mereka 4 
lakukan dalam proses pembelajaran 
Siswa dapat menemukan pengetahuan 

4. formal setelah melakukan aktivitas- 3 
aktivitas dalam proses pembelajaran 

Skor Total 
3 12 

15 
C. Penggunaan Hasll PekerJaan S1swa dan Konstuks1 
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No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

I. 
Siswa mengemukakan pemikirannya dan 

3 
Nampak terdengar oleh seluruh siswa 

2. Cara siswa dalam menyelesaikan masalah 2 
Siswa berani bertanya dan 

3. mengemukakan masalah yang dihadapi 2 
dalam proses pembelajaran 

4. 
Siswa menuliskanjawaban-jawaban 

4 
mereka pada lembar ketja 

5. Menghargaipendapat siswa lainnya 3 
4 6 4 

Skor Total 14 

D. Intraktivitas 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

1. 
Siswa menyukai bekerja dengan 

3 
kelompok dan berdiskusi 
Siswa saling bekerjasama dan 

2. mendiskusikan tugas-tugas dalam 4 
kelompoknya 

3. 
Siswa terlihat aktif dalam proses 

3 
pembelajaran di kelas 

4. 
Siswa ditekankan untuk menjelaskan ide 

2 
dan tanggapan mereka. 

2 6 4 
Skor Total 12 

E. Keterkaitan 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

Keterkaitan meteri yang diajarkan dengan 

1. 
topik atau pokok bahasan lain dalam ilmu 2 
Matematika dalam pemecahan masalah 
dan penerapan. 

2. 
Keterkaitan antara materi yang dipelajari 2 
dengan mata pelajaran lain. 

4 
Skor Total 4 
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Lampiran C.21 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa SMP Negeri 1 Turnijajar Tahun Pelajaran 

2013/2014 pacta pertemuan kedua. 

Mata Pelajaran Matematika 

Pokok Bahasa Ban gun Ruang Sisi Datar 

Sub Pokok Bahasan Volume Kubus dan Balck 

Kelas VIII 

A. Penggunaan Konteks Nyata (Real Context) 

I No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

1. 
Siswa menggunakan pengalaman 

4 
sebelumnyapada saat awal pembelajaran 
Siswa menemukanjawaban yang 

2. bervariasi dari penggunaan masalah 4 
kontekstual 

3. 
Penggunaan alat peraga dalam proses 

4 
pembelajaran 

4. 
Siswa mengungkapkan pemikirannya 

.) 

dalam memecahkan masalah kontekstual 

Skor Total 
3 12 

15 
B. Pengunaan Instrumen Vert1kal (Bagan, Model, Skema) 

Skor 
No. Aspek Pengamatan 

0 1 2 3 4 
Keterangan 

1. 
Perhatian siswa pacta model yang 4 
digunakan dalam proses pembelajaran 

2. 
Pacta proses pembelajaran, siswa 4 
melakukan aktivitas nyata 
Siswa secara tertulis mengemukakan 

3. aktivitas-aktivitas yang mereka 4 
Iakukan dalam proses pembelajaran 
Siswa dapat menemukan pengetahuan 

4. formal setelah melakukan aktivitas- 3 
aktivitas dalamproses pembelajaran 

Skor Total 
3 12 

I 15 
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CP enggunaan H "IP k . as1 e erJaan lSWa d K tuk. an ons Sl 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

1. 
Siswa mengemukakan pemikirannya dan 

4 
Nampak terdengar oleh seluruh siswa 

2. Cara siswa dalam menyelesaikan masalah 3 
Siswa berani bertanya dan 

3. mengemukakan masalah yang dihadapi 3 
da!am proses pembelajaran 

4. 
Siswa menuliskan jawaban-jawaban 

4 
mereka pada lembar kerja 

5. Mengharg_ai pendapat siswa lainnya 3 
9 8 

Skor Total 17 
I 

D. Intraktivitas 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan ---
0 1 2 3 4 

1. 
Siswa menyukai bekerja dengan 

3 
kelompok dan berdiskusi 
Siswa saling bekerjasama dan 

2. mendiskusikan tugas-tugas dalam 4 
kelompoknya 

3. 
Siswa terlihat aktif dalam proses 

3 
pembelajaran di kelas 

4. 
Siswa ditekankan untuk menjelaskan ide 

3 
dan tanggapan mereka. 

9 4 
Skor Total 13 

E. Keterkaitan 

No. Aspek Pengamatan 
Skor 

Keterangan 
0 1 2 3 4 

Keterkaitan meteri yang diajarkan dengan 

1. 
topik atau pokok bahasan lain dalam ilmu 

3 
Matematika dalam pemecahan masalah 
dan penerapan. 

2. 
Keterkaitan antara materi yang dipelajari 3 
dengan mata pelajaran lain. 

Skor Total 6 
6 

I 
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Lampiran C.22 

Rekapitulasi Hasil Observasi Aktivitas Siswa SMP Negeri 1 Tumijajar Tahun 

Pelajaran 2013/2014 

Mata Pel~aran 

Pokok Bahasan 

Sub Pokok Bahasan 

Kelas 

Matematika 

Bangun Ruang Sisi Datar 

Luas Permukaan kubus dan Balok 

Volume Kubus dan Balok 

VIII 

A. Penggunaan Konteks Nyata (Real Context) 

No 
Aspek Pengamatan 

Pertemuan 
Jumlah 

Rata-
Keterangan 

I II rata 
Siswa menggunakan 

1. 
pengalaman 

4 4 8 
sebelumnya pada saat 
awal pembelajaran 
Siswa menemukan 
jawaban yang 

2. bervariasi dari 4 4 8 
penggunaan masalah 
kontekstual 
Penggunaan alat peraga 

3. dalam proses 4 4 8 
pembelajaran 
Siswa mengungkapkan 

4. 
pemikirannya dalam 

3 3 6 
memecahkan masalah 
kontekstual 

Skor Total 15 15 30 
Rata-rata skor Total A 

B. Penggunaan Instrumen Vertikal (Bagan, Model, Skema) 

No. Aspek Pengamatan 
Pertemuan 

Jumlah 
Rata-

Keterangan 
I II rata 

Perhatian siswa pada 
model yang digunakan 

1. dalam proses 4 4 
pembelajaran 
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Pada proses 

2. 
pembelajaran, siswa 

4 4 
melakukan aktivitas 
nyata 
Siswa secara tertulis 
mengemukakan 

3. aktivitas-aktivitas yang 4 4 
mereka lakukan dalam 
proses pembdajaran 
Siswa dapat 
menemukan 
pengetahuan formal 

4. setelah melakukan 3 3 
aktivitas-aktivitas 
dalam proses 
pembelajaran 

Skor Total 15 15 
Rata-rata skor Total B 

L..__.. 

C. Penggunaan Hasil Pekerjaan Siswa dan Konstruksi 

No 
Aspek Pengamatan 

Pertemuan 
Jumlah 

Rata-
Keterangan 

I II rata 
Siswa mengemukakan 

1. 
pemikirannya dan 

3 4 7 
nampak terdengar oleh 
seluruh siswa 

2. 
Cara siswa dalam 

2 3 5 
menyelesaikan masalah 
Siswa berani bertanya 
dan mengemukakan 

.., 
masalah yang dihadapi 2 3 5 .). 

dalam proses 
pembelajaran 
Siswa menuliskan 

4. jawaban-jawaban 4 4 8 
mereka pada lembar 
kerja 

5. 
11enghargaipendapat .... 3 6 
siswa lainnya 

.) 

Skor Total 14 17 31 
Rata-rata skor Total C 
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D. Interaktivitas 

No 
Aspek Pengamatan 

Pertemuan 
Jumlah 

Rata-
Keterangan 

I II rata 
Siswa menyukai 

1. 
bekerja dengan 

3 3 6 
kelompok dan 
berdiskusi 
Siswa saling kerjasama 

2. 
dan mendiskusikan 

4 4 8 
tugas tugas dalam 
kelompok 
Siswa menuliskan 

3. 
jawaban jawaban 

3 3 6 
mereka pada lembar 
kerja 
Siswa ditekankan untuk 

4. menjelaskan ide dan 2 3 5 
tanggapan mereka 

1 Skor Total 12 13 25 
Rata-rata skor Total D 

E. Keterkaitan 

No. Aspek Pengamatan 
Pertemuan 

Jumlah 
Rata-

Keterangan 
I II rata 

Keterkaitan materi yang 
diajarkan dengan topik 

1. 
atau pokok bahasan lain 

2 3 5 
dalam ilmu matematika 
dalam pemecahan 
masalah dan penerapan 
Keterkaitan antara 

2. 
materi yang dipelajari 

2 .... 5 
dengan mata pelajaran 

~ 

lain 
Skor Total 4 6 10 
Rata-rata skor Total E 
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Lampiran C.23 

Mata Pelajaran 

Kelas/ Semester 

Tahun Pelajaran 

Waktu Pengamatan 

No. Nama Siswa 

1 Ahmad Nizar Muraali 

2 Ahmad Rivai 

3 Aldi Fikri Arofi 

4 Andri Saputra 

5 Dilla Kamila 

6 Dyah Ayu Prabawati 

7 Farah Talitha Nawiryasa 

8 Farhan Kholid 

9 Feri Herbian 

10 Haris Prayoga 

11 Hendrian Dera Kurniawan 

12 Hickyn Paratistha 

13 Husen Nurhidayat 

14 Indah Scptiana Wulandari 

15 Iqbal Leonandha 

16 lra Yunita 

17 Kurnia Oktavia 

18 Nila Wahyu Handayani 

19 Nur Endah Lestari 

20 Nurul Faizi 

: Matematika 

. VIIV Gcnap 

:2013/2014 

: Pcrtemuan I -2 

Aktif 

KB B SB 

0 1 2 

2 

2 

2 

0 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

0 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

L~~~·~ 
2_ 

231 
ANAUSIS LEMBAR PENGAMATAN SIKAP 

Bekerjasama Tanggung Jawab Toleran Kreatif 

KB B SB KB B SB KB B SB KB B SB TOTAL % Keterangan 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

1 0 0 0 1 10 Buruk 
1 1 1 1 5 so Cukup 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

2 2 2 1 9 90 Sangat Baik 

1 1 1 1 5 so Cukup 

1 1 1 1 5 SCI Cukup 

1 0 0 0 1 10 Buruk 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

1 1 1 1 5 so Cukup 

2 2 2 1 9 90 Sangat Baik 

2 2 2 1 9 90 Sangat Baik 

2 1 1 1 7 70 Baik 

2 1 1 1 7 70 Baik 

2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 
'---~-
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21 Panggi Irawan 2 2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

22 Panji Asmoro 2 2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

23 Revandi Saputra 0 1 0 0 0 1 10 Buruk 

24 Rini Oktavia 0 0 Buruk 

25 Riski F athullah 0 1 0 0 0 1 10 Buruk 

26 Riski melia wati 2 2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

27 Septi setyaningsih 2 2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

28 Septina Wulandari 0 1 0 0 0 1 10 Buruk 

29 Shinta Dwi Ratna Sari 2 2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

30 Ulfa melinda 2 2 2 2 2 10 100 Sangat Baik I 

31 VildaAslinda 2 2 2 2 2 10 100 Sangat Baik 

TOTAL 0 4 42 0 9 42 0 6 38 0 6 38 0 9 32 226 

Pedoman Penskoran Slkap Siswa 

Skor Kategori I 

81-100 Sangat Baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang Baik 

< 20 Buruk 

(Modifikasi Arikunto 2010;245) 

Rekapitulasi Pengamatan Slkap Siswa Selama Belajar 

Kategori Jumlah Siswa Persentase (%) 

Sangat Baik 20 64,5 

Baik 2 6,5 

Cukup 4 12,9 

Kurang Baik 0 0 

Buruk 5 16,1 

TOTAL 31 100 i 
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